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Gensyn i Provence Ole Clifford Hent PDF På en storvildtjagt i Kenya dræber mangemillionæren Viktor
Jonsen en afrikansk jagtguide Med et vådeskud. Selvom der bliver gjort alt for at dække over drabet, varer

det ikke længe, før der dukker afpresningsbreve op.

Da Viktor Jonsen søger fred på sit landsted i Provence, forvilder den nyudklækkede jurist Thomas Lundvig
sig ind på hans ejendom.

I en konfrontation mellem de to mænd såres Thomas Lundvig. Men Viktor Jonsens datter, Elise, griber ind og
sørger for, at Thomas kommer under lægebehandling.

For Thomas og Elise er det dramatiske møde optakten til den store erotiske kærlighed. På en rejse tværs
gennem Frankrig oplever de den sansebevidste passion, det tøjlesløse begær, og de knytter følelsesmæssige

bånd, der aldrig kan brydes. Men Viktor Jonsen sørger for, at deres veje må skilles.

Da de mødes fyrre år senere, forsøger de at forstå, hvorfor skæbnen formørkede deres passion. Kærligheden
sættes på den sværeste prøve af alle – sygdom og død. Og sandheden om Viktor Jonsen kommer endelig frem

i lyset.

GENSYN I PROVENCE er en historie om penge, magt og mord sat over for tidløs kærlighed, tilværelsens
højdepunkter og de dramatiske afveje, der kan føre helt andre steder hen, end man i sin vildeste fantasi havde

forestillet sig.

"Historien rundes af med afdækning af fortidens hemmeligheder på en måde, der havde været en Ib Henrik
Cavling værdig blandet med lidt Wilbur Smith. Strukturen i fortællingen er upåklageligt skruet sammen, og

krydsklippene mellem 1962 og 2002 er lagt, så de filmiske effekter fungerer."
- Lektørudtalelsen
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