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Slagteren i Liseleje Ane Riel Hent PDF Forlaget skriver: Veloplagt og frygtelig grum fortælling fuld af
overraskelser, tilsat lige dele suspense og sort humor. Kontrasterne går hånd i hånd gennem handlingsmættede
historie. En historie, der tager sit udgangspunkt i en virkelig nordsjællandsk kystby, men dog bevæger sig i

tid og rum og hele tiden på kanten af det sandsynlige. Bag kærligheden lurer ondskaben. I hjertet af
virkeligheden lurer eventyret. Og under idyllen lurer gruen.

Læseren præsenteres for en række menneskeskæbner - fra den apatiske dranker og den fortabte
kunsthistoriker til den stærke slagtersøn og den ambitiøse sagførerfrue - der på hver deres måde viser sig at
rumme lag af andet og mere end det, deres maske røber. I centrum for hele denne iscenesættelse står Judith.

En elskelig og gavmild dame med en uhyggelig dagsorden.

Ane Riel (f. 1971) er uddannet i kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Gennem en årrække var hun tilknyttet
Storm P. Museet på Frederiksberg samt stærkt engageret i det danske jazzmiljø. Hun har siden 1995 - og
overvejende under sit ungpigenavn Ane Brahm Lauritsen - udgivet ni bøger for børn, dels fiktion og dels

undervisningsbøger om bl.a. malerkunst, arkitektur og Storm P.

Slagteren i Liseleje er Ane Riels debut som voksenforfatter.
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