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Snydeæg Kathrine Assels Hent PDF »Deroppe ved alteret står han. Sort som en af edderkopperne. Sorgens
farve i dagens anledning. Og der kommer hun. Lille insekt, der forsigtigt sætter fødderne i kanten af

spindelvævet. Får en lille smule klister på den ene vinge, og så er det for sent.
På en måde er hun trådt ud af sig selv og svæver et sted oppe under loftet. Herfra ser hun, hvordan han

skubber hende mekanisk hen over parketgulvet under brudevalsen, som om hun er en støvsuger. Ser, hvordan
de står der på toppen af bryllupskagen som et par, der er ved at springe ud fra taget af et højhus.

De holder hinanden i hånden, for sådan er de lavet. I Taiwan et eller andet sted. Han i sort og hun i hvid. Og
de står godt fast. I glasur til knæene. Alligevel springer de om lidt.«

Snydeæg er en lyrisk roman om en ung kvinde, der kæmper en stille kamp med dagligdagen og
dagdrømmene. Det er en både fragmentarisk og kompakt fortælling om forelskelse, familie og fortrængninger,

om fejlfortolkninger af virkeligheden, om afskyelig angst og overfladisk lykke, om medier, selvmord og
meget andet.
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