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En fælde for Askepot Sébastien Japrisot Hent PDF Forlaget skriver: "Pludselig er der et blændende, hvidt lys,
som skærer mig i øjnene. En eller anden bøjer sig over mig, en stemme får det til at jage i mit hoved, jeg

hører skrig, som runger igennem fjerne korridorer, men jeg ved, at de kommer fra mig selv. Jeg ånder mørke
ind gennem munden, et mørke fuldt af fremmede ansigter, af hviskende stemmer, og jeg dør på ny, glad for at

dø."

To unge kvinder bliver fanget i et brændende hus, hvor den ene omkommer i flammerne. Den anden
overlever, men er frygteligt forbrændt og har mistet hukommelsen. Den ene af dem stod til at arve en

millionformue. Men hvem af dem er det, der overlevede branden, og var den anden kvindes død virkelig bare
en tragisk ulykke?

Jean-Baptiste Rossi (1931-2003) var en fransk forfatter til både bøger og manuskripter og filminstruktør. Han
skrev under pseudonymet (som også var et anagram af hans rigtige navn) Sébastien Japrisot. Allerede som 17-
årig fik han udgivet sin første roman "Les Mal Partis" og begyndte at udgive krimier under sit pseudonym i

1962.
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