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Fædre og døtre Johan Keller Hent PDF John og Anne er på ferie ved en smuk, norsk fjord, men en

drukneulykke får den tilsyneladende idyl til at krakelere. Bag facaden lurer bedrag, svigt og uundgåelig
forandring. Pludselig er Johns ellers så rolige liv blevet til et kaos af smuldrende ægteskab, arbejdsløshed,
utroskab og løgn. Hans helbred vakler, og han må spørge sig selv, om hans liv overhovedet har værdi for

andre end ham selv. Oven i det hele bliver John konfronteret med et mysterium. Hans ældste datter forsvinder
pludselig, og John må sætte alt ind i håbet om at finde hende i det krigsramte Afrika. Hvor er Johns datter,
hvem har taget hende og kan John nå at redde hende inden det er for sent? Og kan denne redningsaktion

redde det vaklende ægteskab? Fædre og døtre er en dramatisk roman, der krydret med en hel del ironi sætter
midtvejskrise, ægteskab og det at være forældre på spidsen. En roman, hvor hovedpersonen gennemlever en

sjælegranskning, hvor alt er i spil og som ændrer hans liv.
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