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Gyngen Torben Poulsen Hent PDF Jesper Bæk lever et trygt og godt, men lidt fortravlet familieliv med konen
Lillian og deres to store børn Julia og Christoffer. Datteren er kommet i puberteten, og der er jævnligt

overtræk på bankkontoen, men ellers er problemerne på hjemmefronten til at overskue.Jesper er souschef i
kommunens største børnehave og vellidt af såvel børn og forældre som kolleger. Alle tager det for givet at

han skal efterfølge Preben Andersen i chefstolen, når denne efter al sandsynlighed bliver valgt som
borgmester. Også Lillian, der er afdelingssygeplejerske, har udsigt til et karrieremæssigt avancement. En dag
ringer telefonen i sommerhuset ved Vesterhavet, hvor familien Bæk er på ferie. Det er børnehavelederen, som
fortæller at to mødre har anklaget Jesper for seksuelle overgreb mod deres børn, og at de vil melde ham til
politiet.Fra dette øjeblik ændrer tilværelsen sig ikke blot for Jesper, men også for hans kone og børn, der

udsættes for folkedomstolens ubarmhjertige pres. Det bliver en kamp for at overleve, både som individer og
som familie.Læs mere om forfatteren på dette link:http://www.litteratursiden.dk/sw6232.asp
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