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Quentins Maeve Binchy Hent PDF Forlaget skriver: Ella Brady vil lave en dokumentarfilm om den berømte
restaurant Quentins i Dublin. I de ti år restauranten har eksisteret, har den dannet rammen om mange

spændende begivenheder – og det er, som om hvert enkelt bord har en historie at fortælle. Der er historier om
tvillingerne fra Scarlet Feather, Signora fra Den italienske Klasse, Ria fra Tara Road og om en række nye
bekendtskaber som bl.a. Mona, den altid smilende og glade tjener fra Australien, og Bluse Brennan, hvis

simple fremtoning dækker over et skarpt intellekt og et hjerte af guld. Over det hele svæver Brenda og Patrick
Brennan, som har gjort Quentins til den legendariske restaurant, den er i dag.

Men selv de har oplevet sorger, som de ikke har indviet andre i. Efterhånden som Ella Brady opstøver nogle
af de hemmeligheder, som Quentins gemmer på, begynder hun at tvivle på det kloge i at gå videre med
filmprojektet. Er der mon nogle af historierne, som man er bedre tjent med ikke at kende helt til bunds?

Maeve Binchy er opvokset i en forstad til Dublin og debuterede
som forfatter i 1978. Siden har hun med en lang række internationale bestsellere slået sit navn fast som en af

Irlands mest læste forfattere.
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