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En god dag at flyve Cæcilie Lassen Hent PDF En god dag at flyve er den korte og intense historie om en
amerikansk familie, der rammes af en knusende hævn.

I 1984 deltog de to barndomskammerater Eamon Gerraghty og Greg O’Neill i en mislykket bombeaktion mod
et hotel i Belfast. Den ene gik i fængsel, den anden gik fri.

Atten år senere flyver den nu løsladte Eamon til USA for at opsøge sin gamle ven og våbenbroder. Greg er
netop blevet forfremmet til en ledende stilling i Bostons politi som en anerkendelse af sin indsats den 11.

september 2001. Han bor i en fredelig forstad med sin kone og deres tre børn.

Eamon opdager dog hurtigt at konflikterne lurer bag idyllen; Gregs kone føler sig overset og drikker i smug,
og den ældste datter har en arabisk kæreste. Han griber muligheden for endelig at stille sin gamle ven til

regnskab for fortidens gerninger, og mens Gregs verden langsomt begynder at falde sammen, rykker opgørets
time tættere og tættere på …
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