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Alias Grace Margaret Atwood Hent PDF Af forfatteren til bestselleren TJENERINDENS FORTÆLLING og

bogen bag Netflix-serien ALIAS GRACE, som havde premiere i november 2017. I 1843 idømmes
sekstenårige Grace Marks livsvarigt fængsel for at være medskyldig i mordet på sin arbejdsgiver og dennes
husholderske. Grace kan intet huske fra dagen, hvor mordene fandt sted, og mange er af den opfattelse, at hun
er ond eller ligefrem sindssyg. Dr. Simon Jordan, specialist i mentale lidelser, opsøger Grace i fængslet, hvor

hun fortæller ham sin historie, og han forsøger at hjælpe hende. ALIAS GRACE er baseret på virkelige
hændelser og er en gribende historie om usle livsvilkår i Irland og udvandringen til Canada samt en fortælling
om den usynlige grænse mellem bevidsthed og ubevidsthed. "Suverænt. Atwoods blanding af fakta og fiktion

er enestående." - Jyllands-Posten "Sproglig kraftfuld og psykologisk fængslende." - Berlingske Tidende
"Ganske enkelt en skøn læseoplevelse." - Politiken
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