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Rosen i Rom Erik Hulegaard Hent PDF Forlaget skriver: Et 50 års skolejubilæum bliver den naturlige
anledning til at gense gamle skolekammerater fra Kurd Harigs skoletid på Det kgl. Opfostringshus. De 12
deltagende skolekammeraters liv giver anledning til refleksioner over de mange år såvel i skoletiden som

senere i voksenlivet.

Den pensionerede skattefuldmægtig Kurd Harig oplever sin største sorg ved en brutal oplevelse i hans unge
år. Hans lykkelige parforhold bliver knust, da en flugtbilist kører den kønne hustru Winnie og deres 13
måneders drengebarn Martin ihjel i en fodgængerovergang i København en septemberdag i 1971.
Flugtbilisten forsvinder og bliver ved hjælp af sin velstående nordsjællandske familie hjulpet til et

mangeårigt skjul i Italien.

En uventet arv fra en adelig tante i Kurds modne år åbner muligheden for at få råd til professionel assistance
til at efterspore den person, der sad bag rattet i flugtbilen. De spændingsmættede øjeblikke i Danmark fører
videre til slutspillet i de italienske byområder Rom og Napoli, der sætter sig varige spor hos "skorpedrengen"

Kurd Harig.
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