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Skjulte fejl og mangler Elsebeth Egholm Hent PDF Den dag Dicte Svendsen – journalist, nybagt ejer af en
gammel rockerborg og mor til sekstenårige Rose – fylder fyrre, mødes hun med veninderne Ida Marie og
Anne ved de udendørs caféborde langs Aarhus Å. Hensigten er at fejre både fødselsdag, skilsmisse og hus.

Men åens mudrede vand gemmer på andet og mere end minder fra den fælles studentertid i Aarhus.

Og selvfølgelig er det Dicte, der først hører lyden. Den krasse lyd af plastic, der skraber mod sten. Det er også
hende, der får øje på den blå balje, som ligger og vugger i åkanten. Og det er hende, der svømmer ud og
bugserer det lille, døde Mosesbarn ind på land, mens der i det samme går hul på noget i hende selv.

Opklaringen af den hjerteskærende mordgåde bliver historien om tre veninder. Om almindelige liv, hvor alt
fremstår pænt og normalt, men hvor sprækkerne før eller siden åbenbarer sig. Dem man kan ikke kan forsikre

sig imod.
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