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ramme om en kompliceret arvesag med rod i fortiden, og som sætter spørgsmålstegn ved, om sandheden altid
skal frem? Forfatterinden Evelyn Drake, Evie, har i sin tid købt et af de eftertragtede huse ved floden - lige
nedenfor Merchant House, som Thomas Fortecues familie har ejet gennem generationer. De to viser sig at

være tvillingesjæle, indleder et årelangt forhold og gifter sig, da Thomas’ første kone dør. Nu er også Thomas
død, og Evie skal beslutte, hvad der skal ske med de to ejendomme. I kulissen er der mange - ikke alle

beslægtede - som spiller hver deres rolle i arvesagen. Hvem vil være den rigtige arving til husene ved floden?
Hvem forstår at sætte pris på husenes sande værdi? Sommer ved floden er en stemningsfyldt fortælling om

skæbne, familiefølelse og samhørighed.

 

Det smukke sydvestlige hjørne af England er den idylliske ramme
om en kompliceret arvesag med rod i fortiden, og som sætter

spørgsmålstegn ved, om sandheden altid skal frem? Forfatterinden
Evelyn Drake, Evie, har i sin tid købt et af de eftertragtede huse ved
floden - lige nedenfor Merchant House, som Thomas Fortecues
familie har ejet gennem generationer. De to viser sig at være

tvillingesjæle, indleder et årelangt forhold og gifter sig, da Thomas’
første kone dør. Nu er også Thomas død, og Evie skal beslutte, hvad
der skal ske med de to ejendomme. I kulissen er der mange - ikke
alle beslægtede - som spiller hver deres rolle i arvesagen. Hvem vil
være den rigtige arving til husene ved floden? Hvem forstår at sætte

pris på husenes sande værdi? Sommer ved floden er en
stemningsfyldt fortælling om skæbne, familiefølelse og

samhørighed.
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