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Man och kvinna Elinor Glyn Hent PDF Nicholas Thormonde är förbittrad över livet. Första världskriget är i
sitt slutskede, men efter att ha skadats vid fronten och mist ett av sina ben samt ett öga kan han inte längre
strida för sitt land. För att ha något att göra blir han övertalad att skriva en bok och det är så han möter
Alathea Sharp, som blir hans sekreterare. Till en början är Nicholas tankar endast fyllda av självhat och

bitterhet. Men ju mer tid som går så börjar han se världen som en plats med mer än bara elände igen. Han ser
också på Alathea med nya ögon. Kanske är hon nyckeln till att finna lycka igen, i denna annars så kaotiska

värld?

Elinor Glyn var under tidigt 1900-tal en välkänd figur. Känd för sina, enligt dåtidens mått mätt, djärva
kärleksromaner samt filmmanus för Hollywood. Hon var också med och myntade uttrycket "it-girl".
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