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De bedste venner Joanna Trollope Hent PDF Gina og Fergus, Laurence og Hilary. To almindelige, intelligente
og rare middelklassepar, én datter, tre sønner, i årevis de bedste venner.

Men da idyllen krakelerer hjemme hos Gina og Fergus, og Gina søger trøst hos Laurence og Hilary, er det
mere end venskabet kan bære.

Joanna Trollope (f. 1943) er en engelsk forfatterinde, der også har skrevet bøger under pseudonymet Caroline
Harvey. I 1980 vandt hun prisen for bedste romantiske udgivelse med romanen "Parson Harding‘s Daughter".
Joanna Trollope er bedst kendt for sine familiedramaer og kærlighedsromaner, hvor især den menneskelige

psykologi og forholdet mennesker imellem er realistisk beskrevet.

"Man må være lavet af sten for ikke at blive indfanget af hendes personer, som enten vokser sig store i
ulykken eller kalder på en sympatisk forståelse, fordi det, når det kommer til stykket, kun er menneskeligt at

handle småligt og beregnende, når ens lykke eller solide tilværelse står på spil." – Katinka Bruhn,
Weekendavisen
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