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Fåresyge Ina Merete Schmidt Hent PDF Miriam er illustrator og er taget med sin lægemand Lars til Norge,
hvor han har fået et vikariat. De er flygtet fra Danmark, da deres nyfødte datter døde af vuggedød, og den
norske bygd skulle være en ny begyndelse. Det bliver den også, men ikke på den måde, Mariam og Lars

havde regnet med.

Miriam har taget en opgave med fra sit forlag: Hun skal illustrere en tjekkisk børnebog med får, men hun får
kun tegnet nogle grimme skævbenede nogle og går ellers rundt i det store hus, mens Lars hele tiden er på
arbejde. Hun isolerer sig fra Lars, der vistnok har en affære med en veldrejet sygeplejerske på lægehuset, og
bliver mere og mere mærkelig, går rundt om natten og observerer naboerne, specielt en fyr, der hedder Svein

Espenakken, der hver nat graver på en grav og lusker rundt i mørket i lange underhylere.

Fåresyge er en stærkt underholdende roman om en livskrise og en hård depression.
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