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For at redde sin mor må Johan gifte sig med Marie, selv om han elsker Hannah. De bosætter sig på et fyrtårn
to havmil fra byen Uthaug i Norge, hvor det blæser så meget, at deres børn må bindes fast for ikke at blæse i
havet. Sønnen tror, han er en kalv, datteren er besat af mænd, Marie lugter forkert, og Johan sidder i toppen af
fyrtårnet og føler sig bedraget af livet. Men som historien skrider frem, bliver det mindre og mindre sikkert,

hvem der egentlig bedrager hvem.

Maren Uthaug (f. 1972) er forfatter, tegneserieskaber og blogger. Tegner den daglige stribe til Politikens
bagside. Har udgivet flere graphic novels fra samme univers som striben "Ting jeg gjorde". Debutromanen
"Og sådan blev det" blev i 2014 nomineret til BogForums Debutantpris, og året efter udvalgt som en af de
fem bøger, som blev uddelt til læsere landet over den 23. april på Verdens Bogdag. Maren Uthaug står bag

den populære "Marens blog". Hendes bøger er oversat til bl.a. tysk, fransk, norsk og samisk.
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For at redde sin mor må Johan gifte sig med Marie, selv om han
elsker Hannah. De bosætter sig på et fyrtårn to havmil fra byen

Uthaug i Norge, hvor det blæser så meget, at deres børn må bindes
fast for ikke at blæse i havet. Sønnen tror, han er en kalv, datteren er
besat af mænd, Marie lugter forkert, og Johan sidder i toppen af
fyrtårnet og føler sig bedraget af livet. Men som historien skrider
frem, bliver det mindre og mindre sikkert, hvem der egentlig

bedrager hvem.

Maren Uthaug (f. 1972) er forfatter, tegneserieskaber og blogger.
Tegner den daglige stribe til Politikens bagside. Har udgivet flere
graphic novels fra samme univers som striben "Ting jeg gjorde".
Debutromanen "Og sådan blev det" blev i 2014 nomineret til

BogForums Debutantpris, og året efter udvalgt som en af de fem
bøger, som blev uddelt til læsere landet over den 23. april på Verdens

Bogdag. Maren Uthaug står bag den populære "Marens blog".
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