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Blomsternes hemmelige sprog Vanessa Diffenbaugh Hent PDF Lyserød rose = ynde Fresia = varigt venskab
Forglemmigej = glem mig ikke Gerbera = munterhed Victoria Jones har hele sin barndom været anbragt hos
forskellige plejefamilier og har aldrig ladet noget menneske komme tæt på. Blomsterne og deres betydning
bliver derfor hendes måde at kommunikere med verden på. Som 18-årig bor hun som hjemløs i en park i San
Francisco, men møder en dag blomsterhandleren Renata, som bliver imponeret over hendes store viden om
blomster og evne til at sammensætte og personificere en buket. Victoria kan hjælpe andre med at udtrykke,
hvad de føler, men selv har hun svært ved at stole på folk. Hun tillader ikke sig selv at blive elsket, men

indleder alligevel et ikke ukompliceret forhold til Grant, som hun har mødt på blomstermarkedet. Da det viser
sig, at Grant har en forbindelse til Victorias fortid, som gemmer på en smertefuld hemmelighed, tager hun en
svær beslutning. Blomsternes hemmelige sprog er en rørende roman om kærlighed, moderskab, tilgivelse og

forsoning – og et interessant indblik i det victorianske blomstersprog.

 

Lyserød rose = ynde Fresia = varigt venskab Forglemmigej = glem
mig ikke Gerbera = munterhed Victoria Jones har hele sin barndom
været anbragt hos forskellige plejefamilier og har aldrig ladet noget
menneske komme tæt på. Blomsterne og deres betydning bliver
derfor hendes måde at kommunikere med verden på. Som 18-årig
bor hun som hjemløs i en park i San Francisco, men møder en dag
blomsterhandleren Renata, som bliver imponeret over hendes store
viden om blomster og evne til at sammensætte og personificere en

buket. Victoria kan hjælpe andre med at udtrykke, hvad de føler, men
selv har hun svært ved at stole på folk. Hun tillader ikke sig selv at
blive elsket, men indleder alligevel et ikke ukompliceret forhold til
Grant, som hun har mødt på blomstermarkedet. Da det viser sig, at
Grant har en forbindelse til Victorias fortid, som gemmer på en



smertefuld hemmelighed, tager hun en svær beslutning. Blomsternes
hemmelige sprog er en rørende roman om kærlighed, moderskab,
tilgivelse og forsoning – og et interessant indblik i det victorianske

blomstersprog.
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