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Dem inde ved siden af Roisin Meaney Hent PDF På villavejen Miller's Avenue kæmper beboerne i nummer
syv, otte og ni med hver deres problemer. Yvonne, alenemor til en voksen datter, forsøger tilsyneladende

forgæves at finde kærligheden over nettet. Dan er lige blevet forladt af sin kone og er bange for at involvere
sig på ny, og Kathryn kæmper en hård kamp for at holde sammen på sit ægteskab på trods af svigermorens

forsøg på at komme på tværs.

Spørgsmålet er om de vil opdage, at det man længes mest efter, ofte findes lige for næsen af en? Roisin
Meaney er irsk forfatter. Hun har skrevet flere bestsellerromaner. Hendes fjerde roman Dem inde ved siden af

er hendes første udgivelse på dansk.

Indfølende og smukt fortalt. Masser af forfattere bliver sammenlignet med Maeve Binchy, men Roisin
Meaney er virkelig i samme klasse – Irish Independent Review
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