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Bondefanget Marianne Jørgensen Hent PDF Bondefanget ... kunne lede tankerne hen på Henrik Ibsens Et
dukkehjem. Men rollerne er byttet om, og dukkerne er moderne mennesker. Troels har haft en affære og vil

skilles.

I Marianne Jørgensens roman er Anne Mette familiens stabile midtpunkt - det er hende, der er landmanden,
og hende der har bukserne på. I det hele taget er det fra bogens kvinder, styrken kommer. Hvad enten de sms-

er, er på Messenger eller sørger for aftensmaden.

Bondefanget udspiller sig over fire måneder, og historien bliver nådeløst, men også realistisk og humoristisk
belyst fra fem forskellige synsvinkler: Anne Mettes, venindens, Troels’, den ældste datters og den nye

kærestes. Efter læsningen af bogen kan man med rette spørge: Hvad har de gang i? Og hvad sker der, efter at
Troels er gået sin vej?
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