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Ann B. Ragdes trilogi om syskonen Neshov har kritikerrosats och
charmat hundratusentals läsare i både Norge och andra länder. Med
värme, humor och medkänsla har hon skildrat en familj vars öde är
format av lögner och sorger men som trots det hålls samman av
märkligt starka band.      I trilogins första del, Berlinerpopplarna,
presenterades tre medelålders bröder som vuxit upp på en släktgård
utanför Trondheim. Äldste brodern Tor har under alla år stannat kvar
hos föräldrarna. Han sköter gårdens grisar med rörande omsorg och

har en bättre relation med dem än med någon människa i sin
omgivning. Mellanbrodern Margido har skapat sig ett eget  liv som
begravningsentreprenör. Han är den kontrollerade och korrekte, men
nu störs hans tillvaro en aning av en uppvaktande änka som är svår
att undkomma. Yngste brodern Erlend är känslosam och utagerande.
Till den övriga familjens fasa lever han tillsammans med en annan
man i Köpenhamn, där han också gjort karriär som dekoratör.
Syskonen Neshov utgör en brokig skara och har under många år
knappt haft kontakt med varandra. Men när modern dör förs de
oundvikligen samman. Återseendet blir katalysatorn för en rad



oväntade känsloreaktioner och för ett ännu mer oväntat
avslöjande.      I samband med moderns död kommer också Tors
vuxna dotter Torunn in i bilden. Hennes entré på gården blir en

överraskning för de flesta, men på något vis lyckas hon snart smälta
in i familjen. I Eremitkräftorna får Torunn klart för sig att hon är
nästa arvtagare till gården. Hon som byggt upp sitt liv i Oslo, med
arbete som veterinärsassistent och engagerad hundinstruktör, och
som bara velat återknyta kontakten med fadern och släkten –

plötsligt är ställs hon inför ett livsval som är allt annat än enkelt.     
Insiktsfullt, med humor, värme och träffsäkra miljöbeskrivningar

fortsätter Anne B. Ragde berätta om en familj som befinner sig mitt i
en omvälvande förändring.
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