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Hvor intet bryder vinden og dens tilblivelse
Vi hører om skriveprocessen, skriveopholdene i Shanghai,
Schweiz, Skotland, Athen, USA, Indien og Etiopien og forfatterskabets
hovedtematikker: det usagte og det fortrængte, mødre, der ikke elsker
deres børn, og mønstre, der gentager sig gennem generationer.
Leonora Christina Skov trækker desuden tråde til sit eget liv og arbejdet som litteraturanmelder. Et levende og engageret foredrag krydret
med oplæsning og spørgsmål fra salen.

Den kommende roman Grader af adskillelse
”Jeg har det svært med autofiktion og har alverdens forbehold over
for mit eget projekt, men det er den eneste historie, jeg virkelig
brænder for at skrive lige nu”. Leonora Christina Skov læser op fra det
romanmanuskript, hun aktuelt arbejder på. Det bliver et eksklusivt
sneak peek ind i Leonoras proces, ind i dét univers, hun befinder sig i,
når hun skriver, og et indblik i Leonoras egen historie. En historie om
svigt, omskabelse og mod.

Forfatteren er
aktuel med

hinanden, og en større historie om
besættelse, udnyttelse og personligt ansvar tager form.

Hvor intet bryder vinden
Syv danske kunstnere og forskere
får et frit arbejdsophold af en gådefuld velgører på den ubeboede ø,
Stormø. De glæder sig til en måned
langt fra alting, men det overrasker

dem alligevel at blive indlogeret i
et glashus uden kontakt til omverdenen og uden mulighed for at
komme væk. Stemningen bliver
hurtigt anspændt, og da en af dem
forsvinder i skoven, og en anden falder i døden, indser resten, at noget
er helt galt. Er der en morder iblandt
dem? Og hvem er næste offer?
Snart fletter deres livshistorier og
dybeste hemmeligheder sig ind i

Hvor intet bryder vinden er en samtidsthriller inspireret af de klassiske
mysterier og et portræt af syv meget forskellige mennesker, der bliver tvunget til at se deres fortrængninger i øjnene.

Forfatterpræsentation
Leonora Christina Skov har skrevet romanerne Rygsvømmeren (2003), Champagnepigen (2007), Silhuet af en
synder (2010), Førsteelskeren (2012) og Hvor intet bryder
vinden (2015). Hun har også gendigtet Alice i Eventyrland
(2006), redigeret den feministiske antologi De røde sko
– feminisme nu (2002) og skrevet den autobiografiske
børnebog Glashuset (2008). Lige nu arbejder hun på en
autobiografisk roman med arbejdstitlen Grader af adskillelse, der efter planen udkommer i begyndelsen af 2018.
Leonora er mag.art. i litteraturvidenskab, mangeårig
litteraturanmelder ved Weekendavisen og samfundsdebattør. Hun bor på Frederiksberg, men rejser ud i verden
og skriver fire-fem måneder om året. I 2010 modtog hun
Kunstfondens 3-årige arbejdslegat.
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