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livet, mens man har det!Addie er 38 år og mærket af livet. Tidligere oplevelser har fået hende til at resignere
over for kærligheden, og hun får dagene til at gå med svømmeture i havet og gåture på stranden med sin lille
hund, samtidig med at hun passer sin far, som er kommet til skade. Addie og faren har forskanset sig i deres
egen lille verden, og det er derfor højst ubelejligt, da en fjern amerikansk slægtning pludselig melder sin

ankomst. Men Bruno er slet ikke, som Addie har frygtet, og trods alle Addies fordomme om amerikanere, der
søger deres rødder i Irland, falder hun for ham med det samme. For Bruno er rejsen til Irland af stor

betydning. Han har altid ønsket at besøge sin fars fædreland, men har aldrig fået det gjort. Da finanskrisen
ruller, og han mister sit job som aktieanalytiker hos Lehman Brothers, indser han, at han søger et nyt ståsted i

tilværelsen, og rejsen virker som et godt sted at starte. Som udgangspunkt vil han opsøge sine irske
slægtninge og opspore sit stamtræ, men han finder meget mere end det. Som Addie forelsker han sig på
stedet, og det bliver begyndelsen på et intenst kærlighedsforhold. Men bag den uventede lykke lurer

spørgsmålet om, hvordan det hele vil ende. Kathleen MacMahon arbejder som tv-journalist med nyhedsstof
om de store internationale historier på RTE, Irlands nationale tv-station og har som sådan vundet flere priser.
Det ligger hende ikke fjernt at skrive fiktion heller, idet hun er barnebarn af den i Irland berømte novelle-

forfatter Mary Lavin. Kathleen MacMahon bor i Dublin med sin mand og tvillingedøtre. Det ender sådan her
er hendes første roman, og for denne har hun udover mange flotte anmeldelser opnået en del priser og

udmærkelser: Sunday Times Summer Reading List, Winner of the Woman Of The Year Award for Literature
2012, shortlistet til Best Newcomer Award, Irish Book Awards 2012, shortlistet til Eason's Popular Fiction
Award, Irish Book Awards 2012 samt ligget fem uger Shortlisted for Eason's Popular Fiction Award, Irish

Book Awards 2012på toppen af The Irish Bestseller List.

 

Moden kærlighed, om at turde give slip, og om at leve livet, mens
man har det!Addie er 38 år og mærket af livet. Tidligere oplevelser
har fået hende til at resignere over for kærligheden, og hun får

dagene til at gå med svømmeture i havet og gåture på stranden med
sin lille hund, samtidig med at hun passer sin far, som er kommet til
skade. Addie og faren har forskanset sig i deres egen lille verden, og



det er derfor højst ubelejligt, da en fjern amerikansk slægtning
pludselig melder sin ankomst. Men Bruno er slet ikke, som Addie
har frygtet, og trods alle Addies fordomme om amerikanere, der

søger deres rødder i Irland, falder hun for ham med det samme. For
Bruno er rejsen til Irland af stor betydning. Han har altid ønsket at

besøge sin fars fædreland, men har aldrig fået det gjort. Da
finanskrisen ruller, og han mister sit job som aktieanalytiker hos

Lehman Brothers, indser han, at han søger et nyt ståsted i
tilværelsen, og rejsen virker som et godt sted at starte. Som

udgangspunkt vil han opsøge sine irske slægtninge og opspore sit
stamtræ, men han finder meget mere end det. Som Addie forelsker

han sig på stedet, og det bliver begyndelsen på et intenst
kærlighedsforhold. Men bag den uventede lykke lurer spørgsmålet
om, hvordan det hele vil ende. Kathleen MacMahon arbejder som tv-
journalist med nyhedsstof om de store internationale historier på
RTE, Irlands nationale tv-station og har som sådan vundet flere

priser. Det ligger hende ikke fjernt at skrive fiktion heller, idet hun er
barnebarn af den i Irland berømte novelle-forfatter Mary Lavin.
Kathleen MacMahon bor i Dublin med sin mand og tvillingedøtre.
Det ender sådan her er hendes første roman, og for denne har hun

udover mange flotte anmeldelser opnået en del priser og
udmærkelser: Sunday Times Summer Reading List, Winner of the
Woman Of The Year Award for Literature 2012, shortlistet til Best
Newcomer Award, Irish Book Awards 2012, shortlistet til Eason's
Popular Fiction Award, Irish Book Awards 2012 samt ligget fem
uger Shortlisted for Eason's Popular Fiction Award, Irish Book

Awards 2012på toppen af The Irish Bestseller List.
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