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Truus Matti
TID FÖR AVGÅNG 

Ett slitet hotell på en ödslig slätt. En ensam flicka i hällregn, 
och hotellet som blir hennes enda tillflyktsort. Där blir hon 
erbjuden en stol av en räv, och en mystisk råtta verkar ha 
träffat henne förut. Men hon kan inte komma ihåg någon-
ting, inte ens sitt eget namn. Och vad är det för pappers-
bitar som ligger i en verktygslåda? När hon fogar samman 
bitarna börjar hon förstå. Och snart minns hon även den 
viktigaste frågan av alla. Den hon måste få svar på.

Tid för avgång är en berättelse i två skilda plan. Flickan på 
hotellet och en flicka som väntar på att hennes pappa ska 
komma hem från en lång resa. Han vill att de ska skriva en 
berättelse tillsammans, men flickan vill inte. Hon är arg 
på honom för att han inte kommit till hennes födelsedag. 
Hon vet inte hur hon ska kunna förlåta ...

Boken har höjts till skyarna av enad kritikerkår och fått 
ett flertal internationella utmärkelser.

FÖRFATTAREN:
Truus Matti (född 1961) har arbetat som redaktör och 
produktionssamordnare på ett flertal bokförlag. Då hon 
så småningom ville skapa sina egna berättelser började 
hon studera på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, 
där hon skapade berättelser för film och animation. Idag 
ägnar hon sig enbart åt skönlitterärt skrivande.
 
Hon har blivit flerfaldigt belönad för sina böcker, bland 
annat av American Library Association (ALA). Tid för av-
gång är hennes debutroman som fått ALA:s pris för bästa 
utländska bok för unga läsare, och är dessutom med i 
United States Board on Books for Young People:s lista 
över ”Outstanding International Books”.
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