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Den unge kvinde Jingqiu bliver sendt til en en by langt ude på landet for at hjælpe med et bogprojekt, som
skal fremme Kulturrevolutionen.

Hendes familie er ilde set; faren henslæber sit liv i en lejr for politiske fanger, og moren er degraderet til
menig arbejder. Jingqiu er kvik, nysgerrig og ivrig efter at opfylde sin nye rolle. Det ville være aldeles
upassende for hende at blive forelsket. Men det gør hun. Hun bliver dybt og inderligt forelsket i Gamle

Tredje, en søn af en af de mest magtfulde generaler.

Forbudt kærlighed er en smuk og rørende fortælling om kærlighed imod alle odds i en dramatisk og mørk tid
i Kina.

Om forfatteren:
Forbudt kærlighed har en usædvanlig forhistorie. Forfatteren er anonym; selv ikke hendes agent kender
hendes identitet. Romanen dukkede op på en blog i 2007, hvor den lynhurtigt blev en sensation. Den blev
udgivet som roman og solgte over 1 million eksemplarer. Det menes, at forfatteren en en kvinde på omkring

50-60 år, som er emigreret eller flygtet til USA. Og formentlig er romanen forfatterens egen memoirer.
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