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Fortællingerne står denne gang i i opbruddets, afskedens og dødens tegn. Camillas afdøde mor, som hidtil har
spillet en birolle, træder tydeligt frem i Camillas erindring. Samtidig skal Alma og Christian skilles. Charles

flytter fra Camilla. Selskabet gør op, og historien slutter. Pressen om "Camilla and the Horse": ”En af
Danmarks bedste prosaforfattere vrider sit talent i nye retninger.” - Information Pressen om "Camilla og resten

af selskabet": "Christina Hesselholdt er en af de danske forfattere, som for øjeblikket skriver allerbedst.
Hendes prosa er levende, lysende, favnende og fascinerende ...  mon ikke, at også Christina Hesselholdt
bliver læst om mange år og værdsat som en af de bedste forfattere i nyere dansk litteratur?" - Kristeligt
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