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er klassens fornuftige pige, men hun lider af genkommende mareridt: I glimt oplever hun tiden lige efter, at
hun var med til at "straffe" klassens underlige dreng, der nu er kommet på hospitalet. Dramaet indeholder det

antal roller, der svarer til en skoleklasse. Charlotte Strandgaard, født 1943, prisbelønnet dansk forfatter.
Forfatterskabet tæller både digte, prosa, debatbøger, skuespil, film og radio. I det tematiske centrum for

forfatterskabet står det, der er svært at tale om og kampen for kvinders ret til egen krop, ligestilling mellem
kønnene og bekæmpelsen af ulighed. Genstand for fortællingerne er de liv, der leves i samfundets periferi og
de stemmer, der ikke bliver hørt. Charlotte Strandgaard arbejder på at skabe forståelse mellem samfundets

udstødte og samfundets støtter – også politisk og aktivistisk – og er således både privat og professionelt båret
frem af et socialt engagement og en vilje til indlevelse i andre skæbner og miljøer.
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