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Andre folks børn Joanna Trollope Hent PDF "Bag ham var der en, der sagde: ‘Det burde ikke hedde bryllup.‘

Rufus mærkede, at hans ører brændte. Han bøjede sig frem og stirrede ned på tånæserne af de nye sko, hans
mor havde overtalt ham til at tage på i stedet for kondisko.

Den talende bag ham havde været en kvinde. Der var noget vagt bekendt ved hendes stemme.

‘Ikke når det er anden gang,‘ sagde hun. Hendes stemme var rolig, som om hun ikke mente noget personligt
med det, men blot fastslog en kendsgerning. ‘Der burde være et andet ord, når det er anden gang.‘"

Josie og Mathew har forladt hver sin ægtefælle for at blive gift med hinanden. Men det nye ægteskab bliver
samtidig startskuddet til et mareridt af krænkede følelser hos sammenbragte børn, tidligere partnere og den

øvrige misbilligende familie.

 

"Bag ham var der en, der sagde: ‘Det burde ikke hedde bryllup.‘

Rufus mærkede, at hans ører brændte. Han bøjede sig frem og
stirrede ned på tånæserne af de nye sko, hans mor havde overtalt ham

til at tage på i stedet for kondisko.

Den talende bag ham havde været en kvinde. Der var noget vagt
bekendt ved hendes stemme.

‘Ikke når det er anden gang,‘ sagde hun. Hendes stemme var rolig,
som om hun ikke mente noget personligt med det, men blot fastslog
en kendsgerning. ‘Der burde være et andet ord, når det er anden

gang.‘"

Josie og Mathew har forladt hver sin ægtefælle for at blive gift med
hinanden. Men det nye ægteskab bliver samtidig startskuddet til et
mareridt af krænkede følelser hos sammenbragte børn, tidligere

partnere og den øvrige misbilligende familie.
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