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Dyk ned i det tyvende århundredes mest tumultariske sommer 

Den amerikanske bestsellerforfatter Elin Hilderbrand udkommer nu på dansk med en 

hjertevarm roman, der indfanger og sender dig tilbage til de amerikanske 60’ere: 

Borgerrettigheder, kvindefrigørelse, månelandingen og Woodstock danner alt sammen 

baggrund for en amerikansk families sommerferie i Sommeren 1969.  

 

Familien Levin tager hvert år fra deres hjem i Boston til den lille ø Nantucket, hvor de ferierer i et 

velhaverkvarter i mormorens sommerhus, og sommeren 1969 er ingen undtagelse. Børnene er dog 

helt uvant spredt for alle vinde: Den ældste datter er højgravid og strandet hjemme i Boston, den 

mellemste har taget sig et arbejde på naboøen Martha’s Vineyard, og sønnen er udstationeret i 

Vietnam. Det er derfor kun den yngste, Jessie, der er på Nantucket sammen med sin mor og mormor. 

I løbet af en af de mest tumultariske somre i USA’s historie kører Edward ’Ted’ Kennedy en bil af Dike-

broen, Neil Armstrong lander på månen, og alle medlemmerne af den lille familie gennemlever op- og 

nedture, mens tiderne for alvor skifter for dem såvel som for resten af nationen. 

 

Forfatteren: Amerikanske Elin Hilderbrand (f. 1969) er af The New York Post blevet kronet 

som ”dronningen af sommerlæsning”, og hendes 23 romaner har indtil videre solgt i næsten 6 

millioner eksemplarer verden over. Sommeren 1969 er hendes første danske udgivelse på Forlaget 

Turbulenz. 

 

Anmeldelser af Sommeren 1969: 

”Hilderbrand leverer en superb roman … Denne 

publikumssucces vil med garanti tilfredsstille både 

nye og gamle fans.” – Publishers Weekly 

”Sommeren 1969 passer perfekt ned i den nostalgiske 

læsers strandtaske.” – National Public Radio 

”Med sin første historiske roman beviser Elin 

Hilderbrand atter engang, at titlen som ’dronningen 

af sommerlæsning’ er velfortjent.” – BookBrowse 
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