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Over skyerne er himlen altid blå Josefin Kjellström Hent PDF Rikke arbejder som revisor og har en sønnen
Viktor sammen med Mads. Hverdagen er travl, og lidenskaben er begrænset i det ellers kærlige ægteskab.

Rikkes manglende lyst til sex frustrerer Mads, og en dag lokkes han ud i utroskab. Da Rikke opdager det, går
ægteskabet i stykker, og en ny hverdag med delebarn og nye kærester bliver en realitet.

Samtidigt er Rikke begyndt til fitness med sin kollega. I fitnesscentret møder hun den lesbiske
fitnessinstruktør Clara. Clara konfronterer Rikke med en ny side af sig selv, og Rikke må kæmpe med sin

identitet og beskyldninger om at være lesbisk, mens Clara frygter, at hun kun er turist i ´lebbeland´.

Uddrag af bogen
”Højden af frækhed,” sagde Brit, da hun var kommet sig.

”Slap nu af, hun ville bare hjælpe.”
”Hjælpe? Hvad fanden har hun af forstand på vores træning?”
”Det ved jeg ikke, men hendes råd hjalp. Du skulle prøve.”

”I skal nok ikke træne sammen.” Brit prøvede at efterligne kvindens rolige stemme: ”Hun er garanteret
lesbisk.”

”Hvorfor siger du det?” spurgte Rikke og grinede af sin nærtagende veninde.
”Høj som et skur og den frisure. Hun ligner bare en.”

”Derfra, hvor jeg stod, så hun skide godt ud,” sagde Rikke og fnisede.
”Jeg har ikke påstået det modsatte. Hvad tror du, hun går rundt og laver her i centeret?”

”Scorer damer,” sagde Rikke grinende.
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