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Beaujolais skal smage af bondepige Peter Rosendahl Hent PDF En både lun og spændende roman fra
Beaujolais’ grønne vinbjerge, skrevet at forfatteren til Café Calvados, Bourgognen der blev borte og Pigen fra

Provence.

Hvorfor vender den mystiske tysker tilbage til Beaujolais-distriktet så mange år efter krigen? Fordi han ikke
fik alle værdierne med sig dengang?

I den lille by Gamay-en-Beaujolais sætter den frodige værtshusholder Chouette sig for at finde ud af det. Hun
allierer sig med pressefotografen Antoine, og det er ikke første gang, de to jager sammen, for de mødtes under
krigen. De var sammen dengang, da Chouette var en ung, fager servitrice og Antoine en bortløben soldat. De
var sammen om alle rævestregerne, de var sammen i et pludseligt erotisk favntag, og de var sammen den nat

ude i skoven, da sandheden pludselig gik op for dem begge.

Nu mødes de igen så mange år efter og det i en dramatisk slutning, der endnu engang bringer dem ind i
verdensbegivenhedernes centrum...

den 2, verdenskrig, humor, Frankrig, 1940-1949
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