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det gamle midtsjællandske lensgods Urhøj. Anders, småkårskarl og fattigmandssøn, fra Odsherred, ankommer
en forårsdag i 1920’erne til det store lensgods Urhøj med en familieforbandelse i bagagen og håb om at finde
arbejde og et nyt liv her. Men forbandelser er ikke sådan at komme af med, og skæbnen har meget i vente for
Anders. Stine, bypige og karrierekvinde, køber det gamle forfaldne gods Urhøj med den plan at ombygge det
til et topmoderne refugium i håb om endelig at vinde sin respekterede fars anerkendelse. Men det gamle gods
er fuld af en fortid, der ikke vil dø, og den griber på forunderlig vis ind i nutiden og spænder ben for Stines
planer, og tingene ændrer sig drastisk. Uddrag af bogen ”Du må ikke gå!” hun skreg desperat nu, ”luk mig
ud! Jeg vil ud!” ”Træd tilbage!” kommanderede en mandsstemme, efterfulgt af lyden af en økse, der igen og
igen slog ind i træet og hængelåsen. Manden bandede og mumlede for sig selv, og Stine pressede sig op ad
muren ved siden af døren. Hjertet hamrede hårdt. Nu vidste hun ikke, hvad hun var mest bange for. At være
låst inde her eller galningen udenfor med en økse i hånden. Hun tog et stykke splintret træ op. Et sølle våben,
men hun kunne prøve at stikke ham i øjnene, hvis han gjorde udfald mod hende. Pludselig gav låsen efter

med et smæld, og manden hev voldsomt døren op. Stine trak sig baglæns med sin træstump knuget i hånden.
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Djævleurt i 2001, Syndernes forladelse i 2010, der også er udkommet på lydbog, og Vejen til Lochmaddy i
2015. Hun er til daglig selvstændig erhvervsdrivende og med stor interesse for historie og almueliv, det
danske såvel som det skotske, hvilket hun har samlet meget viden om på sine utallige rejser i det skotske

højland og på Hebriderne.
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