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Søster og bror Joanna Trollope Hent PDF Nathalie og David blev som børn adopteret af det samme
forældrepar. De er født af to forskellige kvinder, men har gennem hele deres opvækst delt erfaringer som

adoptivbørn. Som voksne bliver både Nathalie og David gift og får børn, og de føler sig som privilegerede og
lykkelige mennesker, noget de i høj grad er blevet, fordi de har haft en tryg barndom og opvækst i deres

kærlige familie.
En dag sker der noget, som Nathalie til at beslutte sig for at opsøge sin biologiske mor. Nathalie overtaler

David til at gøre det samme, men hvor rigtig beslutningen end virker, skal det vise sig at være en kompliceret
affære. Deres adoptivforældre, deres biologiske forældre og ikke mindst deres ægtefæller og børn ser

fortvivlede og forskrækkede til.
Nathalie og David spiller højt spil, men de indser det først, da det næsten er for sent.

Joanna Trollope er en mester til at beskrive de ofte komplicerede relationer mennesker imellem, og hendes
romaner behandler moderne dilemmaer, som har med familieliv, kærlighed og venskab at gøre.

 

Nathalie og David blev som børn adopteret af det samme
forældrepar. De er født af to forskellige kvinder, men har gennem
hele deres opvækst delt erfaringer som adoptivbørn. Som voksne
bliver både Nathalie og David gift og får børn, og de føler sig som
privilegerede og lykkelige mennesker, noget de i høj grad er blevet,
fordi de har haft en tryg barndom og opvækst i deres kærlige familie.
En dag sker der noget, som Nathalie til at beslutte sig for at opsøge
sin biologiske mor. Nathalie overtaler David til at gøre det samme,
men hvor rigtig beslutningen end virker, skal det vise sig at være en
kompliceret affære. Deres adoptivforældre, deres biologiske forældre

og ikke mindst deres ægtefæller og børn ser fortvivlede og
forskrækkede til.

Nathalie og David spiller højt spil, men de indser det først, da det
næsten er for sent.

Joanna Trollope er en mester til at beskrive de ofte komplicerede
relationer mennesker imellem, og hendes romaner behandler

moderne dilemmaer, som har med familieliv, kærlighed og venskab
at gøre.
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