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Mændene og pigerne Joanna Trollope Hent PDF Hvorfor vælger nogle kvinder at leve sammen med langt
ældre mænd? Og hvorfor mener mændene selv, at de er heldige? Stedet er Oxford, England. Kvinderne er

Kate og Julia. Mændene er de 25 år ældre venner, James og Hugh. Alt er tilsyneladende fredeligt og idyllisk –
i såvel ægteskabet, som i det papirløse samliv. Men da James kommer til at køre ind i en ældre dame på cykel

ved navn Beatrice Bachelor, bliver der vendt op og ned på alting.

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.

"Glimrende lavet, dygtigt og underholdende skrevet … Joanna Trollope demonstrerer intelligent fremsat
menneskekundskab i sin behandling af tidstypiske sociale roller." – May Schack, Politiken

"Joanna Trollopes første roman på dansk, med fokus på parforhold med stor aldersforskel, bevæger sig
behændigt på et plan, hvor alle kan være med … Som at komme indenfor til en kop te efter en tur i regnen." –

Eva Pohl, Berlingske Tidende
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