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Kommende udgivelser:   

”Clarice” 

” - om renæssance kvinden Clarice Orsini de Medici gift med en af datidens 

store mænd, Lorenzo de Medici som var mæcen for bl.a. Leonardo da Vinci, 
Botticelli & Michelangelo.  En roman om Lorenzos og Clarices liv set i lyset 
af renæssancen og de strømninger der var på den tid i forhold til 
opblomstring af antikken, filosofien, i kunsten, i det politiske liv etc.. 
Lorenzo gav Clarice megen frihed i forhold til de andre kvinder i den samtid 
og hun blev betroet opgaver som ikke andre kvinder fik. 
Det var en lykkelig familie selvom Lorenzo havde travlt med sine mange 
forpligtelser som overhoved for Medici familien med bankvirksomheden, det 
politiske liv, mæcen for datidens kunstnere og diskussionsklubben om 
filosofi i Det Platoniske Akademi. 
Da børnene blev lidt ældre blev Clarice blev trukket mere ind i  forpligtelser. 
Hun rejste rundt som repræsentant for ham og for sig selv. Clarice var fra 
aristokratiet, af adelig herkomst og var på den måde også en repræsentant 
for sin egen familie, den magtfulde Orsini familie i Rom. Hun havde visse 
privilegier og havde også sine egne penge hun kunne forvalte og som hun 
brugte på at oprette fonde, støtte udgivelser af bøger og på at støtte 
forskellige organisationer/formål. Lorenzo og Clarice arbejdede tæt sammen 
på flere områder og havde et dengang moderne ægteskab” 

 

 

Udgivet februar 2014 

http://www.saxo.com/


~ 3 ~ 
 

 Brudekammeret 

 

Det Samlede Hjerte 

 

Kærlighedens Land 

 

Kærlighedens kalden 

 

Hjertebeskytteren 

 

Askepotkomplekset 



~ 4 ~ 
 

Brudekammeret 
 

 

 

Livet igennem havde hun ledt efter ham, sin elskede, sin 

eneste ene. Hun havde længtes efter ham. Havde søgt ham 

i alle afkroge af verden. Havde rejst i drømme over de syv 

have. Spejdet efter ham. Hvor var han – hvor var hendes 

elskede. Hun havde ikke kunnet se skoven for bare træer. 

Han havde været tæt på hende – men hun havde ikke set 

ham. Hun havde mærket deres dybe kærlighed til 

hinanden, men havde tænkt at det er da ikke ham.  

 

Så hun havde ledt videre i utallige år. Hun havde drømt, 

hun havde lidt og hun havde grædt. Grædt salte tårer over 

sin elskede som ikke var at finde nogen steder. Hun havde 

danset kærlighedens dans på glødende kul. Flået sit hjerte 
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ud og spurgt alle: ” Er du ham – er du min eneste ene?” Hun 

havde ikke fået svar. For som man råber i skoven får man 

svar. Og hun havde været blind! Hun søgte i sit hjerte, hun 

søgte udenfor sit hjerte, men blindheden havde sløret 

hendes øjne og havde sløret hendes hjerte. 

  

Som hun stod der og havde opgivet det hele, tænkt at 

kærlighedens vinde ikke var blæst hendes vej. At hun så 

måtte vie sig til at være Kristi brud. Da hun havde opgivet 

sin søgen og affundet sig med sin skæbne. Ja, så blev hun 

indhentet af sin skæbne. For skæbnen ville, at i sin 

fortvivlelsens mørke nat, da alt håb var ude og hun stod 

som en skibbruden fra det forliste skib, så vendte skæbnen.  

 

Skæbnen vendte hendes vej, kærlighedens vinde blæste op 

på hendes vej. Ud af tågerne stod han der en dag. Men, 

tænkte hun, måske er han et Fata Morgana? Han stod som 

sendt fra himlen i sine hvide klæder. Måske var det 

Kristus? Måske var han kommet for at hun nu skulle blive 

Kristi brud? Men som hun skulle til at bøje sig i 

ærbødighed og acceptere sin skæbne, sagde en stemme 

blidt og mildt:  
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”Min elskede lille prinsesse, nu er jeg kommet og nu kan det 

blive os to. Jeg er ham du har længtes efter i så mange år. Jeg er 

ham du har ledt efter i verdens afkroge, ham du har sejlet rundt 

efter på de syv have. Nu er jeg her! Jeg er din elskede. Jeg er din 

eneste ene”.  

Hun gik nærmere hen til ham. Rørte forsigtigt ved ham. 

For var han virkelig eller var det en drøm. Drømte hun 

mon som hun så ofte havde gjort? Men han føltes så 

virkelig og han kunne tale! Hun havde hørt ham sige 

noget. Med sine ører havde hun opfanget hans ords sødme.  

Hun gik tættere på ham, duftede til ham. Rørte ved hans 

ansigt, mærkede hans bløde hud. Rørte ved hans læber. 

Førte sin mund op til hans læber. Mærkede hans sensuelle 

mund og hans læbers blidhed. Kyssede ham hengivent og 

mærkede hvordan det blev gengældt. Kiggede ham dybt i 

øjnene og hun så hans smukke sjæl. Hun så at det var den 

sjæl hun havde ledt efter hele sit liv. Sjælen findes i øjnenes 

uudgrundelige dyb. Og for første gang så hun dybt ind i 

hans sjæl. Hun mærkede sandheden af hans ord forplante 

sig i hendes egen sjæl. For det var jo ham. Det var jo den 

eneste ene. Det var hendes elskede. Nu var hun ikke 

fortabt mere. Nu var hun ikke alene. Nu skulle de to 

forenes, for de hørte sammen.  

 



~ 7 ~ 
 

Han tog blidt hendes ansigt mellem sine hænder, kiggede 

dybt ind i hendes sjæl og sagde med sin milde stemme: 

”Min elskede. Jeg vil at du skal redde op i Brudekammeret for at 

vi to kan blive forenet. For nu er tiden kommet hvor jeg skal 

forenes med min lille prinsesse. Om to dage kommer jeg til dig og 

tager dig som min brud”.  

 

Hendes øjne strålede og hendes hjerte flød over med 

kærlighed. Og hun kunne i sit indre høre hans kærligheds 

stemme: ”Min elskede, min elskede”.  

Hun dansede rundt, hun tog favntag med kærlighedens 

dans, hun omfavnede livet. Nu havde lykken endelig 

tilsmilet hende. Hun vidste at det havde været alle 

anstrengelserne værd.  

 

Hun gik ind i Brudekammeret, ryddede op og gik i gang 

med forberedelserne. Hun redte sengen med et hjerte i rødt 

fløjsbånd, røde rosenblade blev strøet udover, 

stearinlysene blev tændt, musikken spillede stille i 

baggrunden. Vindruerne, vinen og chokoladen blev stillet 

frem. Hun tog sin brudekjole på, satte sig på sengen og 

ventede.  

 




