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Hustruen Meg Wolitzer Hent PDF Da den 64-årige Joan Castleman beslutter sig for at bryde op fra sit
ægteskab, befinder hun sig ti kilometer oppe i luften, i et fly med kurs mod Finland. Hendes mand, der er en
berømt amerikansk forfatter, skal modtage en fornem international litteraturpris i Helsinki, og Joan, der i fyrre

år har stået til rådighed for sin mand, har fået nok.
Romanen følger hendes historie fra at være en naiv og uerfaren collegestuderende i 1950’erne til at blive den
karismatiske litteraturlærer Joe Castlemans elskerinde, og videre ind i den traditionelle rolle som mor og
hustru. Men hvor Joes liv er en fortsat opstigning mod de litterære tinder, er Joans historie efter nogle års

ægteskab præget af en tiltagende skuffelse. På et sent tidspunkt i sit liv ser hun i øjnene, at de valg, hun traf i
sin ungdom, og at den kontrakt, hendes ægteskab hviler på, har ført hende ind i en blindgyde.
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