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Djævleurt Dorthe Lynge Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en roman, hvor nutidige materielle
værdier bliver skarpt sat op imod de indre værdier der er at finde i den unge nordjyde, Emilie Andersen, som

starter på et nyt liv i København.
Samtidig med at hendes indre konflikter mellem den nordjydske mentalitet og storbylivet raser, bliver benene
fejet væk under hende da hun møder det moderne storbymenneske og reklamefotografen, Josef Hübbler, som
introducerer hende for overklasselivet, hvor alle værdier kan erhverves i eksklusive butikker og gøres op

kontant.

Bedst som de indre konflikter raser møder Emilie under mærkværdige omstændigheder Ask, som har et helt
andet bud på livets værdier.

- Hvorfor bruger du så mange penge på mig? spurgte hun forlegent, - det skal jo ikke være en udgift at kende
mig.

- Jeg har lyst til at bruge penge på dig, svarede han oprigtigt og kyssede hendes hånd. - Det er jo også bare
egoisme. Jeg vil jo gerne se dig i sexet undertøj. Sådan noget er lavet mere for mandenes end for kvindernes

skyld, og så er det jo fair at vi betaler for det.

Set med de øjne var det i orden, og hun lærte at tage imod uden dårlig samvittighed.
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