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– en lille smule”. Når man er ude at rejse med unge, dynamiske Annelise, kan en enkelt bemærkning få
bolden til at rulle. Og dog ville rare, halvgamle Hendrik bare tage sin nye, underskønne veninde på en

fredelig hyggetur til Provence. Måske havde han tænkt sig eventuelt at kigge lidt nærmere på en gammel
kending, måske ikke; men da Annelise også har et opgør til gode med samme individ, bliver han simpelthen
suget ind i en malstrøm af slagsmål, ødelæggelse, forfølgelse, smugleri, mord, løgn og finanssvindel. Alt

imens han mere eller mindre opfindsomt klarer skærene, retter han sine knudrede livstråde ud - for til slut at
nå frem til noget, der ligner en endelig afklaring samt den store lykke. En fortælling i 96 små, opbyggelige

historier.

 

“Se ham derovre,” siger hun, ”han ligner dig – en lille smule”. Når
man er ude at rejse med unge, dynamiske Annelise, kan en enkelt
bemærkning få bolden til at rulle. Og dog ville rare, halvgamle
Hendrik bare tage sin nye, underskønne veninde på en fredelig

hyggetur til Provence. Måske havde han tænkt sig eventuelt at kigge
lidt nærmere på en gammel kending, måske ikke; men da Annelise
også har et opgør til gode med samme individ, bliver han simpelthen

suget ind i en malstrøm af slagsmål, ødelæggelse, forfølgelse,
smugleri, mord, løgn og finanssvindel. Alt imens han mere eller

mindre opfindsomt klarer skærene, retter han sine knudrede livstråde
ud - for til slut at nå frem til noget, der ligner en endelig afklaring
samt den store lykke. En fortælling i 96 små, opbyggelige historier.
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