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Bondeanger Marianne Jørgensen Hent PDF En selvstændig fortsættelse af Bondefanget. Bondeanger er en
roman om de konsekvenser, som utroskab afstedkommer, med et brudt ægteskab til følge.

Som lyn fra en klar himmel bliver Anne-Mette forladt af sin mand efter mange års ægteskab. De har tre døtre i
teenagealderen. Anne-Mette var så at sige ”manden på gården”. Da Troels forlod Anne-Mette, slægtsgården
og deres tre døtre til fordel for Hanne, troede han vitterligt, han var på vej ind i et nyt og mere spændende liv.

Men han er hurtig til at fortryde, og så er det vistnok for sent.

To år senere er Anne-Mette ved at komme sig følelsesmæssigt oven på Troels’ svigt, men det er ikke nemt at
være single, landmand, mor til tre og i konstant konflikt med sig selv i forhold til den mand, der forlod hende.

Teenagedatteren Gro lever sit eget stille liv, som hun sjældent deler med andre end veninderne.
I Bondeanger ser tingene efterhånden ud, som de gør i alle familier, der skilles: Livet går videre, nye

relationer etableres, og indimellem tror man, det hele er en dårlig joke. I Bondeanger møder vi
teenagedatteren Gro, veninden Nanna, hovedpersonen Anne-Mette og eksmanden Troels. Desuden Troels’
ekselskerinde Hanne, for ikke at tale om dyrlægen og hans 4-hjulstrækker, der tit er parkeret på gårdspladsen

hjemme hos Anne-Mette.
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