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For at mærke huden Emmanuelle Richard Hent PDF Forlaget skriver: Det var i sommeren 2013. Jeg havde
lige forladt C. Jeg havde lyst til at møde nye mænd, men absolut ikke til at forelske mig igen. Jeg oprettede
en profil på et datingsite. I en anden sammenhæng, som intet havde med det at gøre, mødte jeg E. Han var

lige blevet forladt af en pige, som han kunne save den ene arm af med en brødkniv for. Jeg kom til at ønske at
blive elsket af ham, som han elskede hende.

E.R.

Emmanuelle Richard (f. 1985) er født og opvokset i en forstad til Paris. Hun debuterede i 2010 med
ungdomsromanen Selon Faustin og slog for alvor igennem med sin første voksenroman Letheden fra 2014.

Med den markerede hun sig som en af Frankrigs mest bemærkelsesværdige og stilsikre unge
forfatterstemmer.  
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