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Inez' tårer Vibeke Marx Hent PDF Susanna, den smukke, danske pige med det gyldenbrune hår og arret i
nakken, skal giftes med adelige, portugisiske Manoel. Han fører hende til familiens gods i det sydøstlige

Portugal, hvor de skal bo sammen med hans mor og søskende. Men hvorfor græder Manoels bror, når han ser
Susanna, og hvorfor må hun ikke blive fotograferet i sin brudekjole? Og hvad har legenden om den gode,
spanske kvinde Inez, der giftede sig med Portugals kronprins og blev slået ihjel, med det hele at gøre?
Dunkel fortid, legender og loger blander sig på en måde, Susanna ikke kan gennemskue – og måske er

legenderne mere virkelige end virkeligheden. Vibeke Marx' bog INEZ' TÅRER tager os ind i den genre, hvor
Daphne du Maurier er dronning og hendes Rebecca fra 1938 er bibelen ... Men Marx moderniserer konceptet

på fortræffelig og overbevisende vis. Bogen er underholdende og gysende neo-gotisk chick lit. Bo Tao
Michaelïs, Politiken
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