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Deja-vu Flemming Dalsgaard Hent PDF Forlaget skriver: Liza Adler, der er halvt roma, vokser op under
protektion af den ikke altid lovlydige godsejer Pablo Esteban. Han er en nyrig indvandrer fra Sydamerika,
der, trods sit ægteskab med den engelske rigmandsdatter Carol, har svært ved at glemme sin ungdoms

elskede, Zora. Han tager den lille Liza med den påfaldende lighed med Zora under sine vinger og bekoster
hendes skolegang. Men handler det kun om godgørenhed? Eller vil Liza som voksen gennemskue, at hun er
en del af Estebans plan om at genopleve sin ungdoms tabte kærlighed? Hvordan skal Esteban erkende, at

tiden er løbet fra ham, og at hans søn er et mere passende valg for Liza? Og hvad skal hun gøre, når faderens
og sønnens rivaliseren truer med at få fatale følger?             

Uddrag af bogen  
En svag dis har lagt sig koldt over perronen. Hun gyser lidt, da hendes fugtige ryg mærker det. Hun klemmer
om kufferternes håndtag og stamper lidt i fliserne. Hendes støvleskafter føles faste om læggene. Hun mærker
kraften i benene og vakler ikke. Hun ser ham rejse sig fra en bænk. Stille kommer han imod hende. Han er
kommet alene. Øjnene mødes, og de prøver at læse hinandens tanker. Er de spøgelser, vendt tilbage fra
dødsriget? Er de kolde, klamme lig, der skal mødes i en uskøn, makaber dans? Vil deres ord være tillærte

replikker fra et skuespil, der for længst har mistet sin betydning og troværdighed? Er deres fælles minder blot
en drøm, der aldrig har været virkelighed?             

Om forfatteren 
Flemming Dalsgaard er uddannet radiograf og akademiingeniør. Han er vokset op med litteratur, men

begyndte først sent at skrive selv. Hans præferencer er temmelig klassiske, og debutromanen Dæmring har
hentet inspiration fra Hans Egede Schack og Karen Blixen. Herudover har han skrevet en lille snes noveller,

draculapastichen Aliena og Kærlighedsvalget, som er en lille bog om Nibelungens Ring.
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