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blevet voksen og har giftet sig med Birger. På trods af sin til tider hårde opvækst er Yrsa stadig tæt knyttet til
sin familie, men uddannelsen til barneplejerske og ægteskabet med Birger har også gjort, at hun har måttet
bryde med sin arbejderfamilies normer. Yrsa bliver ansat på et sagførerkontor, og inden længe bliver hun

forført af sin intelligente og indsigtsfulde chef, der får hende til at se sig selv og familien i et helt nyt lys. Iris
Garnov er født i 1939, og gennem tiden har hun haft mange forskellige jobs, heriblandt fabriksarbejder,

refrænsangerinde og sekretær. Herefter tog hun basisuddannelsen på Roskilde Universitetscenter, og i 1977
debuterede hun som forfatter. Efter hun udelukkende havde skrevet voksenbøger, bad et forlag hende om også
at forsøge sig med et yngre publikum. Herefter har Iris Garnov beskæftiget sig med forskellige genrer lige fra
billedbøger til ungdomsbøger. Fælles for bøgerne er, at de tager udgangspunkt i hverdagen og lader historien

udspille sig der.
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stadig tæt knyttet til sin familie, men uddannelsen til barneplejerske
og ægteskabet med Birger har også gjort, at hun har måttet bryde

med sin arbejderfamilies normer. Yrsa bliver ansat på et
sagførerkontor, og inden længe bliver hun forført af sin intelligente
og indsigtsfulde chef, der får hende til at se sig selv og familien i et
helt nyt lys. Iris Garnov er født i 1939, og gennem tiden har hun haft
mange forskellige jobs, heriblandt fabriksarbejder, refrænsangerinde
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Universitetscenter, og i 1977 debuterede hun som forfatter. Efter hun
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