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Jordemoderen fra Hope River Patricia Harman Hent PDF Forlaget skriver: Stærk og livsbekræftende roman
om livet i et lille samfund i trange tider. Om venskabet mellem sort og hvid. Og om at finde kærligheden

igen, når ens hjerte er fyldt med sorg.
USA 1929. Børsen er krakket, og høj såvel som lav kæmper for at få mad på bordet. Men selv i trange tider
kommer der børn til verden, og jordemoderen Patience Murphy tager ud, selv om de færreste har råd til at

betale for hendes ydelser. Patience selv har haft et hårdt liv og er eftersøgt i to stater, og alle, hun nogensinde
har holdt af, er døde og borte.På en lille gård lever Patience et stille og nøjsomt liv, men da den sorte pige

Bitsy mister sit job, forbarmer Patience sig og giver hende husly. Arrangementet er dog absolut ikke ufarligt,
da ikke alle bryder sig om, at en sort og en hvid kvinde bor sammen som ligemænd. Pressen skriver: »...
elementært velskrevet og bevægende...« - Heidi Laura, Weekendavisen »... en medrivende roman om

kvindeliv, medmenneskelighed, gavmildhed og om at kæmpe for noget, der er større end én selv.«***** -
Julia Lahme, Femina

»Hvor tit får man lov til at binde et forklæde om livet og smøre olie på hånden, mens selve livet gispes og
presses frem for øjnene af en?«**** - Lisa Garsdal, Politiken »Stærk, flittig, empatisk. En ny romanheltinde
er født - jordemoderen fra det bjergrige West Virginia, der bærer på en tung hemmelighed. Patricia Harmans

debutroman er en af de bøger, man nødigt lægger fra sig, før den er læst færdig.«- Else Marie Cohen,
Litteratursiden.dk »På smukkeste vis balancerer forfatteren på den klassiske litterære vægt, hvor fakta møder
fiktion, og den hjertelige jordemoder med den hårde fortid bliver omdrejningspunktet for dette lille stykke

verdenshistorie.«- Krista Hampe Thorn, Bogblogger.dk »Den bedste bog, jeg længe har læst.« -
Frkbogorm.blogspot.dk
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