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Blikæsken Holly Kennedy Hent PDF Kenly Lowen står over for at fortælle sin elskede mand, Ross, en

hemmelighed, hun har holdt skjult for ham i mange år. I skødet har hun en gammel blikæske, som hun kun
kender alt for godt, og hvis indhold måske vil ødelægge deres ægteskab og i hvert fald ændre deres liv for
altid. For år tilbage stak hun Ross en løgn, der dengang virkede som det nemmeste, men nu bliver hun nødt
til at krybe til korset. I et langt tilbageblik følger vi Kenly under en hård opvækst alene med en fordrukken
far, der bliver fyret fra sit job som skolelærer mindst en gang om året. Fyringerne sender far og datter fra den
ene amerikanske lilleby til den næste, og sidste station bliver en lille canadisk flække befolket af en række
sære, men hjertevarme eksistenser, der tager Kenly til sig, og for første gang i årevis føler hun sig tryg og
hjemme. Det bliver Kenlys redning, men måske også hendes ulykke. For da den næste katastrofe rammer
hende, føler hun sig nødsaget til at lyve for at bevare den tryghed, hun omsider havde fundet Blikæsken er

Holly Kennedys debutroman og er en rørende fortælling om sorg, ulykker, kærlighed og løgne.

 

Kenly Lowen står over for at fortælle sin elskede mand, Ross, en
hemmelighed, hun har holdt skjult for ham i mange år. I skødet har
hun en gammel blikæske, som hun kun kender alt for godt, og hvis
indhold måske vil ødelægge deres ægteskab og i hvert fald ændre
deres liv for altid. For år tilbage stak hun Ross en løgn, der dengang
virkede som det nemmeste, men nu bliver hun nødt til at krybe til
korset. I et langt tilbageblik følger vi Kenly under en hård opvækst

alene med en fordrukken far, der bliver fyret fra sit job som
skolelærer mindst en gang om året. Fyringerne sender far og datter
fra den ene amerikanske lilleby til den næste, og sidste station bliver
en lille canadisk flække befolket af en række sære, men hjertevarme
eksistenser, der tager Kenly til sig, og for første gang i årevis føler
hun sig tryg og hjemme. Det bliver Kenlys redning, men måske også



hendes ulykke. For da den næste katastrofe rammer hende, føler hun
sig nødsaget til at lyve for at bevare den tryghed, hun omsider havde
fundet Blikæsken er Holly Kennedys debutroman og er en rørende

fortælling om sorg, ulykker, kærlighed og løgne.
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