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En sang for Issy Bradley Carys Bray Hent PDF Forlaget skriver: En intens og gribende læseoplevelse fortalt
med varme og humor! Dette er historien om familien Bradley.

En engelsk mormonfamilie udsættes for en pludselig tragedie og deres verden bryder sammen. Bevægende,
stærkt og indsigtsfuldt - med glimt af varme og humor - fortælles deres historie ud fra de forskellige

familiemedlemmers helt forskellige synsvinkler.

Ian Bradley, mand, far, matematiklærer og biskop i den lokale mormonmenighed i London er som
udgangspunkt overbevist om, at alting ender godt, hvis man bare tror på Gud og holder ud, på samme måde

som de gamle pionerer gjorde.

Hustru og mor, Claire har ikke  samme syn på tilværelsen, og sætter i desperation og ensomhed livet på
pause, efter at tragedien har ramt.

De tre børn, 16-årige Zippy, er midt i sorgen også optaget af sin første forelskelse, 14-årige Al, vil allerhelst
spille fodbold og 7-årige Jacob planlægger at redde sin familie ved at sørge for et mirakel.

Intens, bevægende, uventet morsom og umådelig indsigtsfuld udfordrer denne historie rammerne for tvivl og
tro, og for hvordan en familie kan klare livet, når deres verden er brudt sammen.

Romanen har fået talrige flotte anmeldelser og var shortlistet til the Costa Book Awards (first novel category).
Er blevet rost for bl.a. at være vedkommende, medrivende og ikke-sentimental på trods af emnet.

»Jeg kunne ikke lægge den fra mig. Bray skriver så klartseende, intelligent og autentisk, at det føles, som om
en gammel ven fortæller historien, at personerne er mennesker man kender.«

- The Times

»En sang for Issy Bradley er en vidunderlig bog . aldeles hjerteskærende, men også medfølende, morsom og
berigende.«

- The Independent

»En dygtig og indfølende dramatisering. At den behandler så smertelige emner, uden at blive sentimental, gør
den så meget desto mere imponerende.«

- The Guardian
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