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Karen melder sig som soldat og gør hurtigt karriere. Indeni kæmper hun videre med sin manipulerende mor,

sin fordrukne far og sit kæresteliv - er det med kvinder eller mænd?

Hun gør både sin mor og far stolte, men vanviddet vokser: Flere officerer begår selvmord og viser en vej for
hende selv. Medmindre hun tager opgøret med sin egen mor. 

Man skyder da mødre, gør man ikke?

Romanen er en historie om at snøre kampstøvlerne, om at danse på de bonede gulve med dametasken fuld af
snavset bondejord, og om at lede efter sandhed og kærlighed når man indeni skammer sig, ikke tør elske sig

selv og slet ikke den anden, kæresten.

Fakta om forfatteren:
Karen Schultz, f. 1959, er psykolog, oberstløjtnant af reserven, tidligere matematikstuderende, censorformand

i psykologi på universiteterne og ejendomshandler.
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