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uhyggelige roman "Ansigterne" er historien om forfatteren Lise Mundus, der indlægges på den lukkede
afdeling på et psykiatrisk hospital. Som altid hos Ditlevsen er "Ansigterne" en roman om kærlighedens

smerte, om længsel og utroskab og skrift. En roman, der sætter spørgsmålstegn ved, hvem der er syg, og hvem
der er rask. "Men hvad var virkeligt her i verden, og hvad var ikke virkeligt? Var det ikke en slags sygdom, at
folk kunne gå rundt og holde fast på deres eget jeg? Hele dette kaos af stemmer, ansigter og erindringer, som
de kun dråbevis turde lade slippe ud af sig og aldrig kunne være sikre på at få igen." "Ansigterne" er første
del af Ditlevsens fortælling om Lise Mundus, et portræt hun afsluttede syv år senere med sin sidste roman

"Vilhelms værelse".
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