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Alle mine søstre Judith Lennox Hent PDF Året er 1909, og endnu er Maclise-familien, forældrene, to sønner
og fire døtre, samlet i huset Summerleigh. Tiden nærmer sig imidlertid, hvor børnene skal i vej.

Den forkælede ældste datter, Iris, er bange for at ende som hjemmeboende gammeljomfru og rejser til London
for at uddanne sig til sygeplejerske. Et job, der viser sig at være ekstremt hårdt.

Den næstældste datter, Marianne, gifter sig med sin elskede Arthur og flytter med ham til London til en noget
lettere tilværelse end Iris', men deres lykke er kortvarig, og skæbnen har flere ulykker i posen til Marianne.

Eva, den tredje datter, trodser sin far og rejser til London for at gå på kunstskole. I London involveres hun i
suffragettebevægelsen, og hun stortrives med sin nyvundne selvstændighed. I det kunstneriske miljø møder
hun den ældre, anerkendte kunstner Gabriel Bellamy og forelsker sig i ham, men forholdet bliver hurtigt

problematisk.

Tilbage på Summerleigh sidder den yngste datter, Clemency, hvis lod det bliver at passe deres mor, der i
adskillige år har været sengeliggende med en udiagnosticeret sygdom (kedsomhed?). Clemency bliver mere
og mere isoleret fra sine jævnaldrende, men en venlig bekendt forbarmer sig og tilbyder at sidde hos moderen

to eftermiddage om ugen, så Clemency kan komme lidt ud. Hun møder pianisten Ivor, men Ivor er
allerde gift....

Følg de fire søstres skæbne i denne spændende og gribende fortælling.
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hvor børnene skal i vej.
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hjemmeboende gammeljomfru og rejser til London for at uddanne
sig til sygeplejerske. Et job, der viser sig at være ekstremt hårdt.

Den næstældste datter, Marianne, gifter sig med sin elskede Arthur
og flytter med ham til London til en noget lettere tilværelse end Iris',
men deres lykke er kortvarig, og skæbnen har flere ulykker i posen

til Marianne.

Eva, den tredje datter, trodser sin far og rejser til London for at gå på
kunstskole. I London involveres hun i suffragettebevægelsen, og hun
stortrives med sin nyvundne selvstændighed. I det kunstneriske miljø

møder hun den ældre, anerkendte kunstner Gabriel Bellamy og
forelsker sig i ham, men forholdet bliver hurtigt problematisk.

Tilbage på Summerleigh sidder den yngste datter, Clemency, hvis lod
det bliver at passe deres mor, der i adskillige år har været

sengeliggende med en udiagnosticeret sygdom (kedsomhed?).
Clemency bliver mere og mere isoleret fra sine jævnaldrende, men
en venlig bekendt forbarmer sig og tilbyder at sidde hos moderen to



eftermiddage om ugen, så Clemency kan komme lidt ud. Hun møder
pianisten Ivor, men Ivor er allerde gift....

Følg de fire søstres skæbne i denne spændende og gribende
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