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Floden og havet Judith Lennox Hent PDF Himmel og hav står i ét den dag, Richard Finborough får øje på
Isabel Zeale, der står alt for langt ude på havnemolen i Lynmouth. Ikke at Isabel har overvejet at kaste sig i
havet, men det er tydeligt, at hun tynges af dystre tanker, og at livet er besværligt. Billedet ætser sig så dybt
ind i Richards sind, at han igen og igen drages tilbage til Lynmouth, og til sidst lykkes det ham at overtale

Isabel til at gifte sig med ham.

Årtierne går, og Isabel og Richard opfostrer deres børn og forsøger at komme helskindet igennem første
verdenskrig og derefter de turbulente tredivere. Børnene gør ikke, som deres far gerne havde set, og det
trækker op til en ny verdenskrig. For Richard er det værste imidlertid, at han på intet tidspunkt i sit lange

ægteskab har fundet ud af, hvad det var, der i sin tid fik Isabel til at stå og stirre trist ud over det frådende hav.

"Floden og havet" er en skøn familiekrønike, der handler om magt, penge, kønsroller og kærlighed med
glæder og, måske især, sorger og et til tider grumt liv. Den er levende og medrivende, med gode detaljer om
et klasseopdelt England. Den holder hele vejen igennem, så hvis du er til en rigtig kvinderoman kan jeg

varmt anbefale den. - Rundt om bogen

"Floden og havet" er en dejlig dameroman, som ikke bliver for meget på noget tidspunkt. Selvfølgelig er der
visse ting, som er indlysende fra starten i en dameroman, men jeg synes Lennox formår at skrive udenom de

fleste fælder i genren og leverer en fin og underholdende roman."

- Litteratursiden

Judith Lennox er forfatter til en lang række slægtsromaner, der fortrinsvis kredser om levevilkårerne før,
under og efter verdenskrigene, og hvordan nogle kom styrket ud af prøvelserne, mens andre bukkede under.
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