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Pantomime Annika von Holdt Hent PDF Sharon Crane har mistet alt, undtagen troen på sin uskyld og

kærligheden til sin søn. Der er gået to år siden den augustnat, hvor hendes mands elskerinde blev klynget op
over en tagbjælke med et reb om halsen og bestialsk dræbt. Sharon afsoner en behandlingsdom for mordet og
har ikke set sin mand og sin søn i to år. Hun overlever på drømmen om frihed, retfærdighed og genforening
med sin søn, indtil den morgen hun for første gang får chancen for at flygte ... og griber den. Udenfor, i en
labyrint af mørke: jaget, desperat og i kapløb med tiden, går det efterhånden op for hende, at intet er som det
ser ud til, at fortiden kaster lange skygger, og at hun kæmper mod en ondsindet og listig fjende, der er fast

besluttet på at ødelægge hende.

 

Sharon Crane har mistet alt, undtagen troen på sin uskyld og
kærligheden til sin søn. Der er gået to år siden den augustnat, hvor
hendes mands elskerinde blev klynget op over en tagbjælke med et
reb om halsen og bestialsk dræbt. Sharon afsoner en behandlingsdom
for mordet og har ikke set sin mand og sin søn i to år. Hun overlever
på drømmen om frihed, retfærdighed og genforening med sin søn,
indtil den morgen hun for første gang får chancen for at flygte ... og
griber den. Udenfor, i en labyrint af mørke: jaget, desperat og i

kapløb med tiden, går det efterhånden op for hende, at intet er som
det ser ud til, at fortiden kaster lange skygger, og at hun kæmper

mod en ondsindet og listig fjende, der er fast besluttet på at ødelægge
hende.
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