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Jongløren Barbara Trapido Hent PDF Forlaget skriver: Christina og hendes adoptivsøster Pam vokser op i en
ekstravagant lejlighed i New York. Christina er lille, lys og skeptisk. Pam er mørk, høj og føjelig. Christina er
altid i opposition til deres far, den charmerende hustyran Joe. Pam holder sig altid på sidelinjen med moderen,

Alice, og er alles yndling.

Da de kommer på kostskole i England og møder vennerne Jago og Peter, gør Christina alt for at tiltrække sig
den mørke og energiske Jagos opmærksomhed, men han viser sig at være mere interesseret i den stille og

søde Pam.

Sådan er spillet i "Jongløren" – en lystig roman om kærlighedens veje og vildveje i en verden, hvor intet er,
hvad det udgiver sig for, men hvor alle forelsker sig – hvor skjulte dagsordner og identiteter, lurende tragedier

og redninger på stregen hører til dagens uorden.

Den britiske forfatter Barbara Trapido er født i 1941 i Sydafrika og har både tyske, danske og hollandske
aner. Barbara Trapido emigrerede til London i 1963, hvor hun i en årrække arbejdede som lærer. I 1982

debuterede Barbara Trapido som forfatter med romanen "Brother of the More Famous Jack".
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