
Manden der græd
Hent bøger PDF

Catherine Cookson

Manden der græd Catherine Cookson Hent PDF Der findes mænd, som af og til kommer ud i så stærke
følelsesmæssige konflikter, at de bryder sammen i gråd. En sådan mand er Abel Mason. Han lever i et

ulykkeligt ægteskab med den ondskabsfulde og beregnende Lena, der lader sit had til manden gå ud over
sønnen Dick på 7 år. Lena opdager en dag, at Abel har forelsket sig i Alice, og skriver et brev til Alices mand
om affæren. Lenas hævngerrighed overgås af Alices mands, og forfærdelige ulykker regner snart ned over

begge familier.

Handlingen i denne dybt bevægende roman strækker sig fra begyndelsen af 1930‘erne og ind i 2. verdenskrig
og giver et eminent eksempel på Catherine Cooksons mesterlige fortællekunst og dybe forståelse af den

menneskelige natur.

Kærlighed og romantik var den britiske forfatter Catherine Cooksons (1906-1998) specialområde, og i sin
levetid skrev hun flere end 80 kærlighedsromaner, der blev internationale succeser og oversat til mere end 10

forskellige sprog.
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