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Et hus af blåt glas Cecilie Lindstrøm Hent PDF Sara er på en opgave som arkitekt i Jylland og venter på et fly
i lufthavnen. Ved et tilfælde opdager hun et billede af Anna, sin ungdomskæreste, i en svensk avis. Drømmen
om at genvinde den tabte kærlighed fylder hende med ny energi og forventning til fremtiden og får hendes

utilfredsstillende livsomstændigheder til at fyldes med håb.

Hun tilsidesætter tanken om sin mands følelser, sit arbejde og sine pligter og rejser til Stockholm for at møde
Anna – men har hun modet, da det viser sig at mødet kan blive en realitet? Og hvordan har Annas liv udviklet

sig siden dengang hun og Sara havde et forhold?

"Pludselig ligger originaltegningerne til glashuset foran hende. Hvorfor ligger de her? Hun breder dem ud på
skrivebordet foran sig og ser forbløffet på dem. De er overtegnet med røde tal, cirkler og streget. De røde

streger leger destruktivt henover hendes tegning…"
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