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Loretta Mirjam Bastian Hent PDF Da Loretta modtager en pakke uden afsender, en bog med detaljerede
blæktegninger fra hendes barndom, tager hun det som et livstegn fra sin bror Carl, som hun har mistet

kontakten til. Hun forlader London, hvor hun har boet i over 17 år, og vender tilbage til Danmark, hvor hun
på ingen måde føler sig hjemme. Her ligger hendes mormor, operadivaen Hayden, for døden, og der er
spørgsmål, der trænger sig på: Hvorfor er der ingen, der har hørt fra Carl, siden han tog til Canada som
skovhugger? Hvor forsvandt Lorettas far hen, da han gik ud ad døren for 27 år siden? Hvis bogen med

blæktegningerne ikke er fra Carl, hvem så? Loretta ser sig ubehjælpeligt fanget ind i et liv, hun hårdnakket
har lagt bag sig. Men da en mand en sen aften falder ud af hendes køleskab, er der ingen vej tilbage. Han

hedder Tom, og har frosne blå øjne.
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