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Kærlighed for voksne Anna Ekberg Hent PDF Forlaget skriver: Christian holder parkeret i skoven, så
Leonora ikke kan se ham. Hun løber derude på vejen, hans kone gennem tyve år.

Med musik i ørerne, fordybet i sit løb og i sig selv. Hun ser intet, aner ikke, at han om lidt i skjul af mørket og
regnen vil indhente hende bagfra, med bilens lys slukket. Og på brutal vis gøre en ende på deres ægteskab.

Christian og Leonora har det hele, et godt ægteskab, et drømmehus med udsigt over Vejle fjord og en søn, der
netop er blevet erklæret rask efter lang tids sygdom. Men til en fest i Christians firma, ser Leonora sin mand
sammen med en yngre kvinde. Leonora indser, at hun risikerer at blive forladt. Tænk, at Christian kan. Tænk,

at han kan forlade den kvinde, der har ofret sin karriere, alt, for at passe sønnen og sørge for familien.
Leonora tager en beslutning: hun nægter at stå tilbage som hende, der blev forladt – uanset hvilke midler, hun

skal tage i brug.

Kærlighed for voksne er en roman om ægteskab, om hvem der ofrer mest i et forhold, om parforholdets
vindere og tabere, om lidenskab, sex og mord.
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