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»Det er i grunden ikke så svært at forestille sig, at du kunne kysse disse tiltrækkende læber, du kunne gribe
hende om livet, tumle dig i hendes begær, blive delagtiggjort i hendes drømme og lyster, overskride al

afstand mellem jer.«

Du er en original og sanselig fortælling om kærlighed, adskillelse og forening, og om menneskers vej ind til
hinanden. Romanen følger en række personers overraskende og poetiske møde med grundvilkårene for den

dybe, livslange kærlighed.

Undervejs optræder en af verdenslitteraturens helt store skikkelser, Rumi, hvis digte og kærlighedsfilosofi
igennem otte hundrede år har betaget læsere verden over.

Lotte Isager er født i 1964. Som ung levede hun af at spille tennis i London i seks år, inden hun - ramt af
fornuft - begyndte atlæse etnografi og antropologi i Århus. Hun blev mag. art. på en afhandling om

Dovenskab på Borneo og har siden arbejdet som forsker i Danmark, Vietnam, Thailand og Kenya. Lotte
Isager har også en ph.d. i geografi og har tidligere udgivet romanen Skyggeboksning.
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