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Marionetternes magt Rie Osted Hent PDF Forlaget skriver: Efter Annalena har givet hele sin selvstændighed i
bytte for, hvad der ser ud til at blive et lykkeligt ægteskab, viser hendes mand, David, sit sande ansigt. Han er
besidderisk, løgnagtig og saboterer bevidst hendes liv. Da Annalena ikke længere kan bortforklare Davids
opførsel, forlader hun ham med deres lille datter Emilie. Men David har ikke tænkt sig at lade hende slippe

bort, og da det lykkes ham at få samvær med Emilie, slår han kløerne i pigen og giver sig til at kæmpe for den
fulde forældremyndighed. Som en marionetfører styrer han myndighederne, så Annalena til sidst føler, at alle
er imod hende. Det bliver en mors kamp mod den mand, hun troede, hun elskede, og mod et system, der

lægger sin knugende hånd om hendes lille datter og trækker hende bort.

Rie Osted (f.1940) er en dansk forfatter, journalist, redaktør og klummeskribent. Rie Osted begyndte at
arbejde som journalist i 1969 og har blandet andet været tilknyttet magasinet Jyske Vestkysten, ALT for
damerne og Berlingske Tidende. Rie Osted debuterede med romanen "Kærlighed er en blå fugl" i 1985.
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