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I Nanna Gouls sorgfulde og inderlige roman følger man gennem fire årstider bibliotekaren 
Kamma, der efter en traumatisk oplevelse søger en tættere sammenhørighed med naturen og 
dens helende kræfter. Heksens alfabet fortæller med ømhed og humor om moderskab, mørke 
og længsel.  
  
Kamma er skrøbelig gravid og går til kontrol hos den empatiske læge efter flere afbrudte 
graviditeter. På arbejdet har hun svært ved at koncentrere sig og føler sig forfulgt af en flok krager 
i biblioteksparken. Hjemme prøver hun og Mikkel at holde styr på deres urolige datter Sigrid, mens 
den datter, de mistede ved fødslen, spøger i natten, når Kamma ikke kan sove. 
  
En dag på biblioteket møder Kamma låneren Birgitte, der ernærer sig som heks. Den håndfaste 
Birgitte, der holder brændenældeworkshops i sin kolonihave, bliver en vejleder for Kamma. Med 
opbakning fra kollegaerne Gry og Per – en klimaforkæmper, der drømmer om at blive mor, og en 
amatørbager med hjertet på rette sted – kommer Kamma tættere på den kaotiske natur, som hun 
både elsker og frygter. 
 
Pressen om Nanna Gouls tidligere bøger: 
 
"Nanna Goul behersker den veldrejede historie, behersker gyset, men også komik og ømhed – og 
forening af de tre ting i en elegant og enkel prosa, ikke mindst." - Weekendavisen 
 

 "En stilsikker, præcis og kontrolleret prosa med sans for det absurde og det makabre." 
- Politiken 
 
"Åh ja, hvor kan der skrives! Nanna Goul er sprogmusikalsk humorist og satirisk 
skarpskytte." - Information 
 
"Nanna Goul har en skarp pen og er i stand til at spidde den menneskelige svaghed på meget få 
linjer." - Kristeligt Dagblad 
 

 "Med et fantastisk smukt billedsprog og tragikomisk akkuratesse beskriver Nanna 
Goul livet som det leves og de tragedier, som kan slå det ud af kurs." -Kulturmagasinet Fine Spind 
 
Nanna Goul (f. 1980) er forfatter, skribent ved Dagbladet Information og klimaengageret 
hverdagsaktivist. Hun har tidligere arbejdet som litteratur- og teaterkritiker, kulturjournalist og 



redaktør på Weekendavisen. Nanna Goul debuterede som skønlitterær forfatter med 
romanen Privat skov og har senest udgivet novellesamlingen Erle Perle. 
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