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Rejse i mørket er første bind i en romankvartet om en kvindes deroute.
I den bliver hovedpersonen, den 19-årige korpige, en rig mands elskerinde, afskediget og glider ud i
amatøragtig prostitution.
I Kvartet, den næste i rækken, forsøger den nu fhv. korpige at manøvrere sig igennem i Paris ved hjælp af sit
eneste aktiv: sit udseende, og ender i et opslidende trekantsforhold med et engelsk kunstnerægtepar. I Efter
bruddet sidder den kvindelige hovedperson på et hotel på Montparnasse, totalt afhængig af den ugentlige
check fra en tidligere elsker og på kanten af alkoholisme. Med Godnat, dag er det blevet 1937 i Paris, og
Sacha Jansen er 40, en ensom udrangeret skønhed, forladt af ægtemand og elskere og venner. Som de tre
foregående romaner er også Godnat, dag skrevet med en frodig lethed og intensitet, uden sidestykke i
kvindelitteraturen.
… der er en indsigt og en livsvis eftertænksomhed at hente hos Jean Rhys, som man ganske simpelt ikke
finder andre steder. – Politiken
Er dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med R. BACHE Otto Fenger.
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