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Marie Dorrit Willumsen Hent PDF Den stramme lugt af brune geder og den søde hestelugt. Den gravide
køkkenpige, der må sælge sit hår for at kunne købe mad. Vajsenhusbørn med loppestik og små sår. Og lam

med blå silkesløjfer i Versailles.

Knirkende kærrer, strikkende tilskuere – og guillotinen.

Og England med eksotisk gadehandel i Londons Mayfair og de sorte skorstene i det grønne land. Et stykke
Europahistorie sanset af en kvinde, født længe før den franske revolution og død i midten af det næste

århundrede, industrialismens og de borgerlige revolutioners. En moderne kvinde.

Kvinden er Marie Grozholtz, senere den kendte Madame Tussaud, hvis vokskabinet i London  besøges af
millioner af mennesker hvert år.

Hendes liv fra barn og ung pige i Paris til voksen og gammel i London fortælles af Dorrit Willumsen i en
farverig, atmosfæremættet roman, med et persongalleri, der bl.a. omfatter Voltaire, Ludvig XVI og hans

familie, Robespierrre, Napoleon og Benjamin Franklin.
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