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Tracy Chevaliers bestseller som er solgt i mere end 80.000 eksemplarer i Danmark, udkommer i almindelig
paperback.

Delft, 1664. Griet bliver ansat som tjenestepige hos maleren Johannes Vermeer. Hun skal gøre rent i hans
atelier. Desuden skal hun assistere Vermeers kone, Catharina, der er gravid en stor del af tiden. Det var ikke
altid let at være tjenestepige i 1660ernes Holland. Som ny i huset er Griet nederst i hakkeordenen. Og hendes
liv bliver ikke lettere, da Vermeer begynder at bruge hende som model. Især ikke, da han forlanger, at hun

skal bære hans kones perleørering. 

En fascinerende fortælling bygget op omkring tilblivelsen af det kendte maleri Pige med perleørering, også
kaldet Pige med turban. Et af de mest elskede af Vermeers kun ca. 40 kendte malerier. Bogen lå på den

amerikanske bestsellerliste i et år.

»Skulle jeg undervise folk i, hvordan man kunne skrive en historisk roman, ville jeg sige: Se her! .
Historieskrivning, menneskeskildring, billedanalyse i ét stykke. Stor kunst.«

- Politiken

»Historien om Griet er flot tænkt og så gennemført i mange dybder, at den varmt kan anbefales alle.«
* * * * *

- Alt For Damerne

»Tracy Chevalier har skrevet en smuk og generøs historisk roman.«
* * * * *

- Berlingske Tidende

»Bogen er utroligt velskrevet. Hele stemningen er fantastisk. Alt i alt en smuk og stemningsfyldt bog.«
* * * * *

- Bogrummet.dk  

»En smuk skrevet, elegant og dejlig roman.«
- B.T. Søndag

»En pragtfuld roman, fuld af mystik, stemningsmættet. den går dybt ind i maleprocessen. i sandhed en magisk
oplevelse. ... Med sit skarpe blik for detaljen fører Chevalier læseren ind i maleriets verden og i det

mesterværk, hun udforsker: bevægende, mystisk og med en næsten uudholdelig intensitet.«
- The Guardian

Andre titler af forfatteren:

- Den blå farve
- Faldne engle

- Jomfruen med enhjørningen
- Brændende ild

- Forunderlige skabninger

Forfatteren:

Tracy Chevalier er født i 1962 i Washington. Hun er i dag bosat i London sammen med sin mand og søn. Hun
debuterede i 1997 med romanen Den blå farve og har siden udgivet: Pige med perleørering, Faldne engle,

Jomfruen med enhjørningen og Brændende ild.
Pige med perleørering er filmatiseret med Colin Firth og Scarlett Johansson i hovedrollerne.
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