
Hjemme
Hent bøger PDF

Marilynne Robinson

Hjemme Marilynne Robinson Hent PDF Forlaget skriver: Hjemme udspiller sig i 1956 i Gilead, den lille by i
Iowa, hvor ogsåMarilynne Robinsons forrige roman, Gilead, foregik. Denne gang er vi i hjemmet hos pastor

Robert Boughton, John Ames´ nærmeste ven.

Glory Boughton er i en alder af 38 år modvilligt vendt tilbage til Gilead for at pleje sin døende far. Snart
kommer også hendes bror, Jack, hjem - efter at have været bortrejst i tyve år. Jack er den fortabte søn,

familiens sorte får, og han har altid været ´en skidt knægt´, som aldrig har kunnet fastholde et job, konstant er
på kant med sine omgivelser og sin konservative far - og dog forbliver han det barn, Boughton elsker

allerhøjest. Mens Jack forsøger at forsone sig med sin far og fortidens synder, knytter han bånd til Glory, der
selv er vendt hjem med et knust hjerte og en turbulent fortid.

Hjemme er en bog om familier, om forældre og børn, om kærlig og død, tro og tilgivelse. Romanen er en
selvstændig ledsager til Gilead.

»Marilynne Robison fortæller om sine hovedpersoner med en stor indlevelse og varme. Det ender med, at
læseren synes, at han kender dem bedre end sine naboer.«

*****
- Jyllands-Posten

»Det er fortællekunst for libehavere, men hvo der har tålmod, vil føle sig beriget netop af langsomheden.«
**** 

- Politiken 
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