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Nye forhold Joanna Trollope Hent PDF Edie Boyd er uddannet skuespiller og har netop sendt sit tredje og
sidste barn ud i verden. Edies mand, Russell, glæder sig til et fredeligt liv med Edie efter mange travle år med
familie og arbejde. Men Russell glæder sig forgæves. Den tomme rede sender Edie ud i et følelsesmæssigt
stormvejr, og for at dulme følelsen af ensomhed beslutter hun at genoptage sin karriere som skuespiller.

Og så begynder familien at stille krav igen.

Datteren Rosa og sønnerne Matthew og Ben havner på samme tid i situationer, der gør, at de får brug for akut
hjælp fra deres forældre. Resultatet bliver, at Edie og Russell igen har fuldt hus og denne gang af voksne
mennesker, der alle befinder sig i en livskrise. Edies tålmodighed bliver sat på en hård prøve, inden tingene

til slut kan finde deres naturlige løsning.

I "Nye forhold" stilles der skarpt på det moderne livs mange dilemmaer, og Joanna Trollope går tæt på
relationerne mellem mennesker. Med stor præcision og indsigt skildrer hun, hvordan livet som forældre til

voksne børn kan forme sig.

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.
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