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Operasangerinden Vilhelm Tops\u00f8e Hent PDF Operasangerinden Helene Lissner har levet i et langt og
lykkeligt ægteskab med sin estimerede lægemand. Hun er netop blevet inviteret til at synge partiet som
Leonore i Fidelio på operaen i Tel Aviv - en opera om ægteskabelig og trofast kærlighed samt om religiøs
tolerance. I Tel Aviv udfordres hun og konfronteres med sin jødiske baggrund, som indtil nu ikke har spillet
nogen større rolle i hendes liv. Men udfordringen bliver endnu større, da hun får meddelelsen om, at hendens
mand har forsøgt selvmord efter sin tilbagevenden fra et besøg hos hende i Tel Aviv. Han dør og herefter
afsløres det, at han har levet et dobbeltliv. Hans død vender op og ned på Helenes tilværelse for intet var,
hvad hun troede, heller ikke hvad hendes børn angår. Men lærer vi nogensinde at forstå os selv og livets
mening eller noget som helst anden for den sags skyld, andet end at vi hvert døgn bliver 24 timer ældre!
Udfordringen for Helene blivet at forsone sig med livets absurditet. - En roman om identitet, eksistens,

politiske forhold og ikke mindst om kærlighed.
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