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Jordemoderen Katja Kettu Hent PDF Finland, sommeren 1944, lige inden Laplandskrigen. Jordemoderen
Vildøje begynder frivilligt at arbejde som sygeplejerske i fangelejren Titovka for at være i nærheden af sin

elskede, den tyske SS-officer Johannes.

Her må hun i strid med sin uddannelse deltage i den nådesløse behandling af de internerede mandlige og
kvindelige russiske krigsfanger. Efterhånden som Finlands alliance med Nazityskland begynder at vakle,
bliver det dog mere og mere klart for Vildøje, at hun og Johannes må væk fra lejren. Men det er ikke så

ligetil, for Johannes er traumatiseret af krigen og gengælder kun delvist hendes kærlighed.

Romanen, som er baseret på virkelige begivenheder, udspiller sig i Petsamo-området langt mod nord, hvor
Finland, Rusland og Norge mødes. Med et rigt og sanseligt sprog væver Katja Kettu en voldsom fortælling

om, hvor langt et menneske er villig til at gå for kærligheden.
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