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Jacob, en skolelærer på flugt fra et brudt kærlighedsforhold, slår sig ned på Christiansø i håb om, at genfinde
sig selv. Det skal dog vise sig, at det er svært at finde ro på den lille afsondrede fæstningsø, hvor alle kender
hinanden, og Jacob gør det heller ikke lettere for sig selv, da han indleder en affære med den lokale Berthe,
som arbejder på kroen. En nat dukker en genganger op hos Jacob. Det er dog ikke et hvilket som helst
spøgelse som opsøger ham, men derimod øens stolthed, fritænkeren dr.theol. J.J.
Dampes ånd. Dampe som sad fængslet på øen i 14 år i 1800-tallet anklaget for at udfordre enevælden. Jacob
bliver mere og mere utilpas efterhånden som han opdager lighedspunkterne mellem sin egen og Dampes
skæbne. Dampe er en fantastisk roman om indespærring – fysisk såvel som mental – og om umuligheden af at
flygte fra sig selv.
To kærlighedshistorier, der spejler hinanden over århundreders afstand – og en fortælling om hverdagslivet på
en lille, isoleret dansk ø. Iselin C. Herman (f. 1959) debuterede i 1998 med brevromanen Prioritaire, der er
solgt til over 20 lande.

Hun har siden udgivet flere børnebøger og voksenromaner, senest Cirkus Manera.
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