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Året er 1919. Fire soldater fra Den Røde Hær er lige kommet ud af den skov, hvor de har tilbragt en isnende
lang vinter sammen med deres regiment. Mens de venter på nye ordrer, spiller de terninger og bader i et
hemmeligt mosehul. En dag møder de en ung mand, som er ivrig efter at kæmpe på deres side. Hans

tilstedeværelse kommer til at påvirke dem alle - for han er den eneste af dem, der kan skrive.

Hubert Mingarelli (f. 1956) er fransk forfatter. Han gik ud af skolen som 17-årig for at tilbringe tre år i
søværnet. Han rejste derefter Europa tyndt og levede af diverse småjobs, inden han slog sig ned i en lille

landsby i de franske Alper og begyndte sit liv som forfatter. Siden sin debut i 1989 har han skrevet knap tyve
ungdoms- og voksenromaner - flere af dem prisbelønnede.
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