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Hævnens vej Joy Fielding Hent PDF Ralph Fisher har afsonet sin voldsdom, og da han kommer ud i friheden
igen, har han et klart mål: Ekskonen, som fik ham bag lås og slå, skal findes og det for enhver pris. Det er tid
til at gøre regnskabet op, og optændt af had begiver han sig ud på sit personlige hævntogt, hvilket fører ham
fra Florida til Ohio, til Mad River Road, vejen, hvor ekskonen bor og kæmper for at få hverdagen som enlig

mor til at køre.

I Florida gør Jamie Kellogg status over sit liv. Hun er 29 år, fraskilt, har et kedeligt job, en irriterende søster,
en gift kæreste og en fremmed elsker i sengen. Men denne elsker er alt det, som ingen anden mand i hendes
liv har været, nemlig opmærksom, eventyrlysten og følsom. Så hun er nem at overbevise om, at hun skal sige
sit job op og droppe kontakten til sine nærmeste og i stedet tage væk med ham. Jamie synes, det er romantisk,
og hun overvejer seriøst, om han kunne være manden i hendes liv. Samtidig planlægger han en tur til Ohio

for at besøge sin søn, som bor med sin mor på en vej, der hedder Mad River Road ...

Joy Fielding (f.1945) er en succesfuld, canadisk forfatter, der har udgivet mere end 27 romaner, hvoraf to er
blevet filmatiseret.

Joy Fielding begyndte at skrive fra en meget tidlig alder, og hun debuterede med sin første roman i 1972.

 

Ralph Fisher har afsonet sin voldsdom, og da han kommer ud i
friheden igen, har han et klart mål: Ekskonen, som fik ham bag lås
og slå, skal findes og det for enhver pris. Det er tid til at gøre

regnskabet op, og optændt af had begiver han sig ud på sit personlige
hævntogt, hvilket fører ham fra Florida til Ohio, til Mad River Road,
vejen, hvor ekskonen bor og kæmper for at få hverdagen som enlig

mor til at køre.

I Florida gør Jamie Kellogg status over sit liv. Hun er 29 år, fraskilt,
har et kedeligt job, en irriterende søster, en gift kæreste og en

fremmed elsker i sengen. Men denne elsker er alt det, som ingen
anden mand i hendes liv har været, nemlig opmærksom,

eventyrlysten og følsom. Så hun er nem at overbevise om, at hun
skal sige sit job op og droppe kontakten til sine nærmeste og i stedet
tage væk med ham. Jamie synes, det er romantisk, og hun overvejer

seriøst, om han kunne være manden i hendes liv. Samtidig
planlægger han en tur til Ohio for at besøge sin søn, som bor med sin

mor på en vej, der hedder Mad River Road ...

Joy Fielding (f.1945) er en succesfuld, canadisk forfatter, der har
udgivet mere end 27 romaner, hvoraf to er blevet filmatiseret.



Joy Fielding begyndte at skrive fra en meget tidlig alder, og hun
debuterede med sin første roman i 1972.
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