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Mellem dem Richard Ford Hent PDF Edna – en køn og livlig kvinde med en kompliceret barndom i bagagen.
Parker – en mild mand med et gennemtrængende blik, søn af presbyterianske indvandrere fra Irland, som har
håndteret familiens tragedier med tillukkede miner. Begge er de fra Sydstaterne og møder hinanden i 1928,

hvor de bliver gift og lever “alene sammen”, i et lykkeligt, omrejsende liv, da Parker er sælger på landevejene
i Syden. I 1944 får de, sent, deres eneste barn, Richard. Richard Ford fortæller om sine forældres liv i dette på
én gang lavstemte og intense lille værk, en fortælling om store dramaer i stille liv. Med sin mesterlige pen

portrætterer Ford forældrenes liv, som han kender det, men indfanger også skyggerne og de ufortalte historier,
han som deres barn kun ser omridsene af. Ved at udforske de mest intime og gådefulde landskaber – vores
forældres liv – leverer Ford en undersøgelse af erindring, kærlighed og lydhørhed over for ophavet, som

former os, uden at vi nødvendigvis forstår dets fulde dybde. “En sand mester af den amerikanske fortælling.”
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