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Finland 1944. Den finske jordemoder Vindøje tager tjeneste som sygeplejerske i en tysk fangelejr for at være
i nærheden af sin elskede, SS-officeren Johannes. Men han er traumatiseret af krigens ondskab og gengælder

kun delvist hendes kærlighed.

Romanen, som er baseret på virkelige begivenheder, udspiller sig i Petsamo-området i det allernordligste. Det
er lige før Finlands alliance med Nazityskland opløses, og i fjordene regerer spritsmuglerne og

efterretningstjenesterne.

Med et rigt, sanseligt og egenartet sprog væver forfatteren en række menneskeskæbner frem og tegner et
billede af, hvor langt et menneske er villigt til at gå for kærligheden.

Jordemoderen har modtaget en lang række litterære priser.

Katja Kattu er født i 1978 og er forfatter og forsanger i et punkband.
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