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Tilbage til Faithful Place Tana French Hent PDF Frank Mackey, weekendfar, arbejdsnarkoman og

undercover-chef ved Dublins politi, har i i mere end tyve år holdt sig langt væk fra sit gamle nabolag Faithful
Place, langt væk fra en alkoholiseret og voldelig far, en furie af en mor, og tre søskende, der aldrig rigtig har
klaret sig. Men en aften ringer Franks søster. Rosie Dalys kuffert er dukket op. Den Rosie Daly, som svigtede

Frank 22 år tidligere, da de sammen skulle have flygtet til England, væk fra en forudsigelig fremtid på
bunden af Dublins sociale hieraki. Men Rosie dukkede aldrig op den nat, og nu tvinges Frank til at rejse
tilbage til barndommes gade og på genopdagelse i sin egen familiehistorie - den der var og den, der er nu.
”Drevent udført og medrivende ... Det første Ms French gør så fantastisk i TILBAGE TIL FAITHFUL

PLACE er at skildre en stridbar, skarpsindig og dybt fortvivlet midaldrende mand. Det andet er at oprulle
Mackey-familiens mangeårige vrede og bitterhed på en måde, der på mange planer er fuldkommen

realistisk.”- New York Times.
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ved Dublins politi, har i i mere end tyve år holdt sig langt væk fra sit
gamle nabolag Faithful Place, langt væk fra en alkoholiseret og

voldelig far, en furie af en mor, og tre søskende, der aldrig rigtig har
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midaldrende mand. Det andet er at oprulle Mackey-familiens
mangeårige vrede og bitterhed på en måde, der på mange planer er

fuldkommen realistisk.”- New York Times.
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