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 Handlingen 

Bibliotekarien Sophia är en kvinna mitt i livet. Tillsammans med barnen Oscar,  Ida
och maken Andreas lever de idyllen i ett radhusområde. Mitt i vardagen kommer
det där samtalet som ingen önskar sig: ”Jag ringer från polisen.” Luren väger tungt i
handen och jag vet att något snart ska bli sagt till mig som jag inte vill höra. Jag
hinner tänka på alla hemska saker som jag kan komma på, men mest koncentrerar
jag mig på att inte pilla på hålslaget. Sofias mamma, Queen, ligger på sjukhus efter
en trafikolycka. Queen har i sitt yrkesliv varit dansös. I sitt inre återupplever hon
fragment av sitt liv i drömlika minnesbilder. Vi följer en kärlekshistoria med en
man som heter Yusuf i ett land i mellanöstern. I nutidsplanet tar Sophia hem
Queen för hemsjukvård, men orkar inte med arbetet och ansvaret. Hon är på väg att
tappa verklighetsbegreppet och går helt upp i sin egen sjukdom. 

 Bakgrunden 

Efter en nära väns bortgång började Camilla skriva om en kärleksrelation.
Relationer mor-dotter och de tillfällen som fadern inte närvarat eller försvunnit,
fascinerar henne. Kan generationer tillbaka trasas sönder av livets påfrestningar?
Drömmar, ambitioner och föresatser som inte alltid håller i det verkliga livet. Det
är lättare att stänga av eller flytta fram det jobbiga för att ta upp det senare. Men
om inte det där senare längre finns?  Kanske är det lättare att bearbeta innan det är
för sent? Camilla skriver berörande texter som tar dig bakom föreställningar in i
din heliga essens. Med sina texter vill hon lämna över ett medvetet ansvar till att
det alltid finns ett val. Där duvorna sover är en relationsroman, i bibliotek och
sjukhusmiljö  och Camillas tolfte bok. Perspektivet växlar mellan Queen och
Sophia, mellan generation (mor-dotter). 

 Om Camilla Danilda

Camilla Danilda  är i grunden utbildad kock, men sadlade om och jobbar idag
terapeutiskt med klienter. Hennes upplevelse är att ofta enkla, svåra och djupa
frågor blandas och kommer upp i mötet/utrymmet mellan henne och klient.
Camillas  önskan är att detta utrymme ska skapas mellan boken och läsaren. Precis
som i Där duvorna sover, tror hon att livets värde och relationers hållbarhet visar
sig först i katastrofläge. Som person upplevs Camilla ofta som lugn, men hon har
många gånger kastat sig ut i det okända och älskar det. Hon har rest mycket och
bott längre perioder i andra länder, bland annat Turkiet, där hon hämtat en del av
inspirationen till den här boken. 
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