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Sommer med familien Arnaud Delrue Hent PDF Forlaget skriver: En ung mand, Philippe, er på vej fra det
nordlige Frankrig mod den spanske grænse, alene, i bil. Det er sommer, og få måneder før er hans søster
Claire død. En hændelse, der kunne samle familien, men som snarere synes at få alle de gamle sår til at
springe op. Philippe er som en passiv tilskuer til det hele, og hans blik på omverdenen er nøgternt og

distanceret. Hvordan var Philippes forhold til sin søster? Og hvorfor fortæller han deres historie som noget,
der mest af alt minder om én lang bekendelse? I en vekslen mellem et nutidsspor og flashbacks til sommerens
begivenheder afsløres drypvis de mange familiehemmeligheder, mens tragedien ulmer lige under overfladen.

Arnaud Delrue (f. 1981) er forfatter og fotograf, født og opvokset uden for Paris. Han er uddannet fra den
prestigefyldte skole for fotografi, film og lyd École Nationale Supérieure Louis-Lumière.I 2014 debuterede

han som forfatter med romanen Sommer med familien.
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