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Sommerhuset Marcia Willett Hent PDF Forlaget skriver: Skøn roman afMarcia Willett, kendt og elsket for
bl.a. Chadwick-trilogien. Om familier og de hemmeligheder, som de bærer på.

Efter sin mors død finder Matt en stak fotografier af sig selv i den fine lille rosentræsæske, som han op
gennem sin barndom gemte forskellige små skatte i sammen med sin mor. Men Matt kan ikke genkende sig
selv på fotografierne - både tøjet og omgivelserne virker fremmede. Og hvorfor er hans søster, Imogen, ikke
med på nogen af dem? Imogen selv befinder sig i sit livs dilemma. Huset, hun har drømt om hele sit liv, kan
blive hendes, hvis hun vil have det. Hendes mand, dyrlægen Julian, nægter imidlertid at flytte dertil, og den

lille familie begynder at knage i fugerne.

 Pressen skriver:

»Marcia Willet beskriver meneskene og omgivelserne, så man næsten føler, at man selv er med i bogen.«
- Søndag  
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