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Afmagt og Ondskab Vibe Bisgaard Isaksen Hent PDF Cathrine har en magisk evne til at få mænd til at
forelske sig i hende. Efter et hårdt brud med sin elskede, mister hun troen på kærligheden, og optræner sin
evne for senere at misbruge den i et farligt projekt. Hun overtager en stor herregård ved et kup, hvor hun får
titlen som grevinde, og udnytter otte mandlige undersåtter til at arbejde for sig, samtidig med at de er hendes
elskere. Grevinden har et herskab af tjenestepiger, som hun kynisk undertrykker ved truslen om og udførelsen

af fysisk vold, som mændene tvinges til at begå mod dem, hvis de ikke følger Grevindens dagsorden og
ønsker. Stuepigen Stacia er på sin 18-års-fødselsdag blevet flyttet fra stuen til køkkenet, og får som noget nyt

tjansen at skulle bringe Grevinden mad og drikke på værelset, samt adgang og udsyn til haven, hvor
mændene arbejder. En dag hvor Stacia skal ud i haven, blinker Julien til hende, og dette fører til en forbudt
forelskelse, et kompliceret trekantsdrama mellem Stacia, Julien og Grevinden, og til en kamp om moral, magt

og kærlighed.
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