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Et strejf af rosmarin Dorthe Emilie Røssell Hent PDF Jeanne er sigtet for et bedrageri, hun ikke har haft
nogen medvirken i. Desperat prøver hun på at komme i tanke om, hvor hun har gjort af et brev, hendes afdøde

ægtemand efterlod hende. Et brev, der kan bevise hendes uskyld, og dermed rense hende for mistanke.

Under et af de talrige retsmøder, hun er indkaldt til, går hendes tanker tilbage til hendes seneste ophold hos et
af parrets venner i Frankrig. Et voldsomt uvejr hærgede flere dage i området og isolerede hende fra

omverdenen. Hun er alene i huset, ude af sig selv af angst, med en kat som eneste selskab. En kat kan man
ikke snakke med, kun tale til. Under en af hendes talrige rundture i huset opdager hun et maleri af sig selv.
Hun anede ikke eksistensen af det. Med maleriet og fundet af nogle dagbøger som katalysatorer gennemlever
hun sit liv med sorger og glæder. Jeanne henter skeletterne frem fra mørket, gør op med dem, for atter at

begrave dem til evig glemsel.

OM ROMANEN
"Lille roman om et ægteskab med hemmeligheder og uforløste længsler. Vil egne sig fint til læsere af
skønlitterære erindringer og livsskildringer … Erindrings- og erkendelsesroman om at tage sit liv op til

revision efter en tragisk hændelse. En stille roman fra dagens Danmark om en barndom og et ægteskab, hvor
langt fra alt var idel lykke." - Sanne Caft, lektør.
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