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Eremitkräftorna Anne B Ragde boken PDF Uppföljaren till den norska kritikerrosade succéromanen
BerlinerpopplarnaVid trettiosju års ålder har Torunn Neshovs liv tagit en ny och oväntad riktning. Allt
började med hennes farmors död, då hon för första gången mötte släkten på sin fars sida. När Torunn lär
känna bröderna Neshov råder det en okaraktäristisk turbulens i deras liv. Torunns pappa Tor driver

släktgården utanför Trondheim. Han är äldst, en ensling som inte gärna tar hjälp utifrån, men en dag inträffar
något som medför ovälkomna förändringar.  Samtidigt blir mellanbroder Margido, den korrekte

begravningsentreprenören, idogt uppvaktad av en änka som visar sig mycket svår, för att inte säga omöjlig,
att undkomma. Och i Köpenhamn får yngste brodern Erlend, som älskar det luxuösa liv han lever med

partnern Krumme, ett förslag som kan innebära en total förändring av hans tillvaro. Det är i detta skede som
Torunn blir brödernas vän. Men hur mycket är storstadsflickan från Oslo villig att förändra sitt eget liv för
den nyfunna släktens skull? När Torunn får veta att hon är nästa arvtagare till gården ställs hon inför ett val
som är allt annat än enkelt. Eremitkräftorna är uppföljaren till den norska kritikerrosade succéromanen
Berlinerpopplarna, den första av tre om syskonen Neshov. Insiktsfullt med humor, värme och träffsäkra
miljöbeskrivningar skildras en ovanlig och charmfull familj som befinner sig i en tid av omvälvande

förändringar.  "En varm, mänsklig och rolig berättelse som slutar med en svårslagen 'cliffhanger'." Aftonbladet,
Ingalill Mosander  "Jag skrattar högt." Nerikes Allehanda, Ingalill Bergensten  "Man ser med förväntan fram
mot fortsättningen på denna engagerande släktkrönika!" BTJ, Karin Engvén  "Behaglig och lättsam läsning."

Helsingborgs Dagblad, Annika J Hagström  "Välskrivet och spännande." Östran, Gun Nilsson  
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