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Den gode hustru Elizabeth Buchan Hent PDF Fanny Savage har altid været den pligtopfyldende hustru.
Ægteskabet med den ambitiøse politiker, Will, har formet hendes liv, og af kærlighed til Will har hun udfyldt
rollen som den loyale og trofaste baggrundsfigur til punkt og prikke. Efter tyve års ægteskab, og da deres
eneste barn går ud af skolen, føler Fanny et stort behov for at finde sig selv. Hun er træt af Wills travle

program og alle medløberne.

Hun ærgrer sig over en del i livet, bl.a. at hun ikke greb chancen for at føre sin fars vinfirma videre. Da faren
dør, tager Fanny tilbage til den italienske by, hvor hun voksede op. Her indser hun, at tiden er inde til

forandring.

Elizabeth Buchan (f. 1948) prisvindende britisk bestseller-forfatter. Hun begyndte sin karriere som
bagsidetekstskribent for Penguin Books og blev senere redaktør på forlaget Random House, men efter

udgivelsen af hendes tredje roman er hun nu forfatter på fuld tid. Hun er desuden engageret som dommer i en
række litterære priskomitéer, facilitator af Guildford Book Festival og anmelder ved magasinerne The Sunday

Times og Daily Mail. Derudover fungerer hun som protektor for National Academy of Writing.
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