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Rom, min elskede Majbritte Ulrikkeholm Hent PDF Som ung lukker Anna Karina døren for kærligheden, da
hendes mor – en legendarisk operadiva – dør i Rom under mystiske omstændigheder. Da hun 22 år senere står
ved en korsvej i sit liv, beslutter hun at opsøge sin ungdoms elskede, Gian Maria. Hele livet er han kommet til
hende i drømme, hver gang hun har skullet træffe et afgørende valg, og nu vil hun vide, hvad det betyder. De
to genforenes på en hotelterrasse højt over Roms tage og påbegynder sammen rejsen tilbage i tiden. Men da

Anna Karina opdager, at hotellet har en hemmelig dør, overskrider hun – drevet af nysgerrighed og
nødvendighed – tærsklen til det forbudte, og pludselig bliver Rom stedet, hvor drøm og virkelighed smelter
sammen, og fortiden langsomt heler op. Rom, min elskede er en magisk fortælling om den første romantiske

kærlighed, om kunsten og om det store ja til livet.

 

Som ung lukker Anna Karina døren for kærligheden, da hendes mor
– en legendarisk operadiva – dør i Rom under mystiske

omstændigheder. Da hun 22 år senere står ved en korsvej i sit liv,
beslutter hun at opsøge sin ungdoms elskede, Gian Maria. Hele livet
er han kommet til hende i drømme, hver gang hun har skullet træffe

et afgørende valg, og nu vil hun vide, hvad det betyder. De to
genforenes på en hotelterrasse højt over Roms tage og påbegynder
sammen rejsen tilbage i tiden. Men da Anna Karina opdager, at

hotellet har en hemmelig dør, overskrider hun – drevet af
nysgerrighed og nødvendighed – tærsklen til det forbudte, og
pludselig bliver Rom stedet, hvor drøm og virkelighed smelter
sammen, og fortiden langsomt heler op. Rom, min elskede er en

magisk fortælling om den første romantiske kærlighed, om kunsten



og om det store ja til livet.
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