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Den spanske elsker Joanna Trollope Hent PDF "Den spanske elsker" er en roman om de små beslutninger, der
ændrer vores liv. Og det er en roman om mennesker, der tager tilværelsen op til revision og finder nye

værdier. I "Den spanske elsker" møder vi tvillingerne Lizzie og Frances. Lizzie har ægteskab, fire børn og et
hyggeligt lille landsbygalleri. Frances er karrierekvinden med den charmeforladte lejlighed i London, hende
der er ude af stand til at indgå i et længerevarende forhold. Men så tager Frances på juleferie til Spanien og
indleder en affære med den charmerende hotelejer Luis. Og i takt med at affæren udvikler sig, åbner den

spanske elsker hendes øjne for de følelser, der altid har været Lizzies domæne.

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.

 

"Den spanske elsker" er en roman om de små beslutninger, der
ændrer vores liv. Og det er en roman om mennesker, der tager
tilværelsen op til revision og finder nye værdier. I "Den spanske

elsker" møder vi tvillingerne Lizzie og Frances. Lizzie har ægteskab,
fire børn og et hyggeligt lille landsbygalleri. Frances er

karrierekvinden med den charmeforladte lejlighed i London, hende
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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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