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Syv sommerdage Marcia Willett Hent PDF Forlaget skriver: Ny roman af engelske Marcia Willett, der
virkelig kan skrive fortællinger om relationer mellem hverdagsmennesker, og som appellerer til

hjertet.Sammen med sine tvillingedrenge holder Liv sommerferie hos sin svigerfar, Baz, i hans hus ved den
devonske kyst, mens hendes mand, Matt, må blive tilbage i Truro og passe deres cafe. I Truro dukker en

gammel bekendt af Livs familie dukker op og lægger an på Matt med onde bagtanker. Livs bror, Andy, bliver
den, der forstår, at noget er helt galt, og træder til med en plan, der definitivt sender slangen ud af paradis.
Baz, der har været alene, siden både Matts mor og en spæd lillebror tragisk døde, forelsker sig i en af

sommergæsterne. Det bliver startskuddet til nye store begivenheder, for han beslutter at flytte til Bristol med
sin nye kærlighed. Strandhuset vil han overlade til Liv og Matt, der således kan lægge det krævende cafeliv
bag sig og i stedet satse på Livs drøm om at udnyttes stedets herlighedsværdierne til en luksuscampingplads.
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