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Dette har Luise heller ingen planer om. Hun elsker sin mand, apotekeren Ernst, der har været der for hende
lige siden eksplosionsulykken i hans laboratorium, som gjorde hende blind.

Langt tid efter indvilger Luise i at undergå en operation, der kan give hende synet tilbage. Operationen er en
succes, men Luise har en fornemmelse af, at hun ikke helt skal lade omverden vide, at hun ikke længere er

blind.

Snart efter får Luise syn for, at hendes allerkæreste har ladet hende leve i en mørk løgn i årevis, og pludselig
rammes hun af hævngerrighed.

Heniz G. Konsalik (1921-1999) var en tysk romanforfatter og journalist. Heinz G. Konsalik arbejdede som
krigsreporter ved østfronten under 2. verdenskrig og fik derved indsigt i krigens rædsler på nærmeste hold.

Han blev sågar selv alvorligt såret i forbindelse med sit arbejde.

Volumen af forfatterskabet er ganske imponerende, og forfatteren formåede visse år at udgive hele fire
romaner, og hans bøger er oversat til 42 sprog.

Heinz G. Konsaliks forfatterskab er ikke blot en undersøgelse af krig, politik og de store linjer, men består i
lige så høj grad af de små, nære fortællinger om kærlighed, venskab og trofasthed.

Ved Heinz G. Konsaliks død skrev den anerkendte, amerikanske avis the New York Times en nekrolog i hans
ære.
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