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om adoption, moderkærlighed og mødet mellem to kulturer - og om at være født i et land i fattigdom, hvor

man er uønsket alene på grund af ens køn.

Den hemmelige datter starter i 1984 i en lille indisk landsby, hvor kvinden Kavita føder sit andet barn. Også
denne gang er det en datter, og også denne gang må hun give sit barn bort, da hun og hendes mand kun har
råd til at opfostre et barn: en søn. Pigen Asha havner hos et barnløst ægtepar i Californien, der giver hende

den trygge barndom, hun ikke ville have fået i Indien. Efterhånden som Asha bliver ældre, kommer der dog et
ønske om at finde sine rødder, og hun rejser derfor til Indien i håb om at finde sine biologiske forældre, men

ender med at finde noget ganske andet end det, hun havde håbet på.

»Hele den første del af bogen er skrevet så hudløst, fint og rørende, at jeg kom gennem flere meter
køkkenrulle.«
- Femina

»[Gowdas] beskrivelser af Indien er rene pletskud. De er fulde af smukke og ikke mindst grusomme detaljer
...«

- Weekendavisen

»Smukt fortalt historie med ægte indlevelse og forståelse for de smerter, hver enkelt går rundt med.«
- Søndag

»Nuanceret nordamerikansk roman om kulturforskelle og adoption, som for engangs skyld også forsøger at se
tingene fra den biologiske mors side. Det er en meget levende fortælling.«

- Helsingør Dagblad
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