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Prioritaire Iselin C. Hermann Hent PDF Den unge danske kvinde Delphine Hav ser på en udstilling et billede
malet af den franske kunstner Jean Luc Foreur. Det gør så stort et indtryk på hende, at hun sender et takkekort

til Foreur. Dermed indledes en lidenskabelig korrespondance mellem dem, en raffineret leg mellem to
passionerede mennesker, Delphine og den noget ældre, gifte Jean Luc.

En dag er der ingen vej tilbage: De aftaler at mødes. Afsløringen af de personer, der gemmer sig bag brevenes
masker får uforudsigelige og katastrofale følger.

Prioritaire er en sanselig og erotisk brevroman.

Prioritaire er Iselin C. Hermanns debutroman. Hun har efterfølgende skrevet romanerne Der hvor månen
ligger, En historie om Ildnis, Dampe, Træer sår sig selv, Domino og Cirkus Manera.

"Romanen er skrevet i et smukt og poetisk sprog, og den bærer det erotiske element med en sjælden
elegance." - Litteratursiden
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