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Romanen Den gule plet begynder ved daggry den 29. januar 1991, hvor et menneske står klar med et gevær
uden for Grønbæk højskole. Seks mennesker skal dø den dag. For den invalide Mona Lisa begynder dagen

med, at hun løber ned til præsten Margrethe i mosen. Mona Lisa har fået kendskab til sin fars kræftsygdom og
sin egen graviditet og må tale med nogen. Margrethe er som altid optaget af Søren Kierkegaard, og denne

morgen har hun besluttet sig for at grave ham op fra Assistens Kirkegård. Under samtalen hører de
ambulancer på vej op til højskolen. Skolemassakren griber ind i deres liv og tvinger Mona Lisa til at bruge

sine særlige evner.

Lene Rikke Bressons roman handler om misundelse og det, der sker, når børn bliver overset. Om at søge efter
familiehemmeligheder og forbandelser - og finde dem
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