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Vi er i Berlin i julen 1964. Den kvindelige rektor for De Bangske Skoler er netop blevet skilt og planlægger
en ferie i storbyen med bøger, teater og uforpligtende besøg hos bohemevenner. Alt går anderledes end

ventet, da hun på en mislykket og iskold juleaften møder en fremmeds spontane ømhed og mærker den lukke
op for følelsesmæssige længsler og erotiske behov, hun ikke vidste, hun havde.

"Tid og sted skildres sikkert og levende, og det samme gør den bratte ferie-ensomhed i en fremmed by, og vi
tror på den pludselige sympati og ømhed mellem to vildtfremmede, den ellers så afmålte danske Benedicta og
den tyske Thomas. Ømheden åbner til en verden af sanselighed og begær, som er uimodståeligt smukt og

samtidig direkte levendegjort. En på alle måder varm julenovelle."
- Forlagskonsulent
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