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Bogen ligger i forlængelse af Maja Lee Langvads meget roste debut Find Holger Danske fra 2006. På samme
måde som i debuten stiller forfatteren en række spørgsmål til forskellige familiemedlemmer og til sig selv.
Denne gang er spørgsmålene stillet efter mødet med de biologiske forældre, som også indgår i en fotoserie i

bogen. Langvad viser os, at historien ikke slutter, der hvor Sporløs slutter.

Maja Lee Langvad (f. 1980) er uddannet fra Forfatterskolen og debuterede i 2006 med den konceptuelle
digtsamling Find Holger Danske. Fra 2007-2010 boede hun i Seoul, hvor hun var en del af et

adoptionskritisk miljø. Hun har arbejdet sammen med videokunstnere, komponister og teaterinstruktører i
både Danmark og Sydkorea. Hun arbejder performativt med sine tekster og har fremført dele af Hun er vred -

Et vidnesbyrd om transnational adoption på bl.a. Overgaden - Institut for Samtidskunst.
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