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Sommaren hon återvände Kristin Hannah boken PDF För flera år sedan övergav Nora Bridge sin man och sina

båda tonårsdöttrar. Numera är hon en känd radioröst med ett uppskattat rådgivningsprogram, där hon
framhåller vikten av familjesammanhållning. Men hennes egen dotter Ruby har vägrat tala med henne de

senaste tio åren. Ruby försöker slå sig fram som ståuppkomiker, men har ingen framgång. Hennes äldre syster
Caroline har man och barn, och bara en sporadisk kontakt med modern. Systrarna har svårt att överse med
moderns svek. När en skandaltidning en dag avslöjar en hemlighet i Noras förflutna och hotar publicera

komprometterande nakenbilder rasar hennes värld. Men Ruby ser sin chans till hämnd och dessutom några
kliv uppåt i karriären, då hon blir erbjuden en förmögenhet för att skriva en avslöjande artikelserie om ikonen
Nora Bridge. Först måste hon dock lära känna sin mor på nytt, och tillsammans återvänder mor och dotter till
barndomens sommarhus. Men Nora är inte den kvinna Ruby föreställt sig under alla dessa år, utan en klok,
humoristisk och sårbar människa, som inom sig burit hemligheter som för alltid kommer att förändra Rubys
syn på sig själv och sin familj. Nu möter Ruby också den man som en gång krossade hennes hjärta och som
hon aldrig förlåtit... 

Med stor inlevelse utforskar Kristin Hannah i sin nya roman de komplicerade banden
mellan mor och dotter. Hennes egen mor dog vid 45 års ålder i bröstcancer, men det var först när Kristin

Hannah själv blev mor som hon på allvar började sörja allt det som förblev osagt mellan dem och sakna den
mor som också skulle varit en vän. Detta var utgångspunkten för romanen. 

"Hannahs styrka ligger i att hon
förmår ge läsaren en varm och gripande historia om mycket mänskliga personer vars levnadsöden tecknas
med realism och känslighet. Rekommenderas till alla bibliotek."Library Journal 

"Hannah har skrivit en

underbar mor-dotterhistoria som framhäver det särpräglade hos varje stark kvinna och inger hopp för alla med
avbrutna relationer."Booklist 

"Mästerligt balanserar hon bitande kvickhet, realistisk dialog och poetiska
miljöbeskrivningar, vilket gör denna roman till Hannahs hittills främsta verk. Mödrar, döttrar och systrar
kommer att stryka för meningar och lämna boken vidare till varandra. Om det är så här Hannahs romaner

kommer att te sig i framtiden kommer hennes beundrarskara att öka."Amazon.com
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