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Intet at fortryde Trude Marstein Hent PDF Forlaget skriver: Det er en varm juniaften og sommerferien står for
døren. En mand tager i forvejen i bil til sommerhuset med de tre døtre, hans kone skal følge efter med toget
næste dag. Hun har noget arbejde, der må gøres færdigt. Men det er ikke halvårsregnskabet, der holder Heidi
tilbage i byen. Hun har planlagt en nat med sin hemmelige elsker.  Det ene døgn bliver til to. Kapitel for

kapitel, næsten minut for minut, krydsklippes mellem Heidi og hendes mand Vegard. På hvert deres sted, i to
helt forskellige virkeligheder. Hun i byen med elskeren, på bar og restaurant og i hotelværelsets dobbeltseng.

Han med børnene i sommerhuset.

Trude Marsteins anden roman på dansk er en stram og foruroligende historie om forelskelsesrus og bedrag,
om begær og drifter og drømme - og om livets uundgåelige dagligdags realiteter. En intens

forelskelseshistorie og et tidsbillede. Hektisk, rig på detaljer, propfuld af kødets lyst og sjælens uro. I sidste
instans en fortælling om alle de små byggesten en relation, et ægteskab, er bygget op af - og hvoraf nogle

måske bliver lidt usynlige med tiden.
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