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Julies hus är en roman om ett hus och personerna, som lever och har levat i det, nu levande personer och
döda, en landsortsby och det mänskliga nätverket som spänner över landskapet där byn ligger, en främmande,

som gradvis upptäcker, hur detta nätverk hänger ihop, och hur huset är en del av det.

En berättelse om hemlig kärlek, om en fri kvinna i en ofri tid, två systrar, som inte kan samsas, en vis byfåne,
en myr, som brinner, andar och magi och den alltuppslukande naturen.

Birthe Højgård (f. 1943) är utbildad skådespelare och har medverkat i ett stort antal föreställningar inom
grupp- och barnteater. Hon har också arbetat som regissör, dramatiker, högskole- och seminarielärare.

Hon har tidigare utgivit böckerna ”Gruppedramatik og gruppeterapi på grundlag af Christianshavnsgruppen”
(Rhodos 1971) og ”En stenørken blomstrer” (Spar Knægt 1977).
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