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Lysår James Salter Hent PDF Nedra og Viri Berlands ægteskab er stabilt og harmonisk. De har to smukke og
opvakte børn, og de bor lige uden for New York City i et smagfuldt indrettet hus, der ligger helt ned til
Hudsonfloden. Deres middagsselskaber er afslappede, og deres venner er spændende og kunstneriske. De

dyrker freden på landet og livet i byen, og de drømmer begge om den store kulturrejse til Europa.
Men Viri er også dybt optaget af Kaya, hans smukke kollega, som han har indledt et forhold til, og Nedra har
længe haft en elsker, Jivan, deres nabo og bedste ven. Uhjælpeligt – og uden at ville det – banker de kiler ind
i alle de små revner og sprækker i deres samliv, indtil der ikke længere er noget tilbage, der kan repareres.

“Det er en betagende bog. Der er en sarthed og en ømhed i den, en ømhed for børnene og de voksne, og en
ømhed for sproget og livet i det hele taget. Bag en enkelt sætning åbner der sig hele store indsigter og

erfaringer, menneskeligt såvel som stilistisk.”
Ida Jessen
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