
En lykkelig kvinde
Hent bøger PDF

Hanne-Vibeke Holst
En lykkelig kvinde Hanne-Vibeke Holst Hent PDF Tredje del af Therese-trilogien. Den toogtrediveårige tv-
reporter Therese Skårup fra "Thereses tilstand" og "Det virkelige liv" er en lykkelig kvinde med mand, barn,
nyt hus og et prestigefyldt job. Men kun når hun tager skyklapper på. Hendes far, der netop er vendt hjem fra
sit tyveårige eksil i Spanien, dør, og kort efter sendes Therese på en reportagerejse til Budapest, hvor hun som
en af få journalister har fået adgang til den internationale storfinansmand Peter Lucas. I Budapest forelsker
hun sig i Lucas' betroede ven, filmfotografen Miklós. Hjemme igen i København åbner Therese sin fars kasse
med efterladte papirer, og ud slipper endelig alle fortielserne, der sammen med forelskelsen i den mystiske
Miklós truer med at nedbryde hendes vanlige selvsikkerhed og den tryghed, som hun og hendes mand
desperat har forsøgt at bygge op. Hendes liv og selvopfattelse bliver sat på spidsen, og hun må træffe

afgørende valg. "Rå, besk, bittersød og vidunderlig ... Hanne-Vibeke Holst kan om nogen sætte ord på det
moderne kvindelivs balancegang mellem m ænd, børn og job. Man læser, tuder og tænker: "Ja, sådan er det."

- Anne Hermansen, ALT for damerne.
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