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Haven ved Sissinghurst. En Virginia Woolf krimi. Stephanie Barron Hent PDF Krimi. Over et halvt
århundrede er gået siden Virginia Woolfs selvmord, da den amerikanske landskabsarkitekt Jo Bellamy

ankommer til England for at studere den overdådige have The White Garden ved Sissinghurst slot. Hun falder
over en lille nusset dagbog, der fortæller en hidtil ukendt historie.

Woolf er afsenderen, men datoen på dagbogens første blad er dateret til dagen efter Woolf fyldte lommerne
med sten og forsvandt i floden Ouse.

Sammen med Jo vikles læseren ind i et net af mysterier, der viser hvordan selv den mest velplejede have, kan
skjule mørke

hemmeligheder, der kan vende op og ned på historien som vi kender den.

Forfatteren Stephanie Barron inviterer læseren til at tage del i en personlig og fantasifuld hyldest til en af
litteraturhistoriens helt store kvindeskikkelser.

Nutid og datid, levende og døde – og ikke mindst fiktive og ikke fiktive personer møder hinanden på kryds
og tværs i Haven ved Sissinghurst.
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