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Sommer med familien Arnaud Delrue Hent PDF 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.

ANMELDERNE SKREV
"… et splintrende psykologisk drama om forbudt kærlighed, skyld og selvpålagt straf."

- 4 stjerner, Jyllands-Posten

"Den jegfortællende narrativt diffuse og neurotisk uklare Philippe er klart i familie med Frankrigs og
modernismens indolente antihelt. Det meningsforladte, ladt omstrejfende og løsagtige menneske, som Albert
Camus med inspiration fra landstrygeren Frank i James M. Cains ‘Postbuddet ringer altid to gange’ gjorde til

verdenslitteratur med sin Meursault i klassikeren ‘Den fremmede’."
- 5 hjerter, Politiken

"Historien er skrevet af Philippe (...) i korte tekststykker, der lægger brik på brik i et puslespil, der,
efterhånden som billedet træder frem, bliver mere og mere uhyggeligt. Fermt gjort af debutanten Arnaud

Delrue."
- Weekendavisen
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