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Den forhenværende købmand Gregorius van Osten har indgået en kontrakt med spekulanten Gravdal om, at
han for et kontantbeløb skal fraflytte sine værelser i "rotte-kælderen". Men van Osten har svært ved at

håndtere sin nyfundne rigdom og tilegner sig en ubehagelig arrogance. En arrogance, der støder de fleste i
hans omgangskreds væk. Skæbnen vil dog, at van Osten bliver ramt af en ulykke og så er spørgsmålet, om der

overhovedet er nogen tilbage for ham at støtte sig til ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Magdalene Thoresen (1819-1903) var en dansk/norsk forfatterinde. Hun blev født i Fredericia, men flyttede i
1842 til Norge, hvor hun blev gift med provst og stortingsmand Hans Conrad Thoresen. De flyttede sammen

til Bergen, hvor Magdalene Thoresen hurtigt begyndte at færdes i de kunstneriske kredse, og hvor hun
knyttede bånd til litterære personligheder som Henrik Ibsen, der var gift med hendes ældste steddatter, og

Bjørnstjerne Bjørnson. Især Bjørnson blev en stor inspirationskilde, og det var ham, der for alvor hjalp hende
i gang som forfatter. Magdalene Thoresen havde en stærk personlighed, og det siges, at hun har været

inspirationskilde til flere kvindelige karakterer i den norske litteratur.
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