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Astrid Levin ligger död i sin lägenhet i fem veckor utan att någon saknar henne.Boel Lindkvist, kommunens
boutredare, grips av hennes öde. I sökandet efter uppgifter om anhöriga finner hon brev och foton som
antyder att Astrid levde i Penzance i Cornwall för trettio år sedan.Boel bestämmer sig för att åka till

Penzance, under förevändning att hon ska försöka hitta någon som kände Astrid.I själva verket behöver hon
tänka. På en vandring längs kustleden från S:t Just till Lands End vågar hon ge ord åt tankarna. Hon är trött
på sin man och besviken på livet, som så här vid dryga femtio ter sig som en lång transportsträcka mot
döden.Under några dagar i Penzance lär sig Boel mer om både Astrid och livet. Och om sig själv.Mellan

raderna är den fjärde och avslutande delen i en serie. De tidigare delarna består av Kråkprinsessan,
Glömskelunden och Snökupan. I Mellan raderna återkommer samtliga personer som varit med i de tidigare

romanerna, och lösa trådar plockas upp och knyts samman.
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