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1921, har hun været anset for noget af det mest ærkedanske i vores historie. Men ny forskning har vist, at den
unge pige fra Egtved kommer langvejsfra, og at hun har rejst over lange afstande flere gange i sit korte liv for

over 3300 år siden.

Bag opdagelsen står Karin Margarita Frei, professor i arkæometrived Nationalmuseet. I denne bog tager hun
læseren med ind i laboratoriet, hvor nye fortællinger om vores fortid afsløres. Hun fortæller også sin egen

historie om at vokse op i Argentina, men længes mod sine danske rødder. Det er en beretning om identitet og
om vigtigheden af at krydse grænser, også fagligt, for at forstå vores fælles historie.

Udgivelsen er en storskrift-udgave i et bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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