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New Yorker-forfatteren Mia har haft et alvorligt sammenbrud efter at hendes mand, Boris, er gået fra hende.
For at få det hele på afstand tager Mia til sin hjemby Bonden i Minnesota, hvor hun er blevet bedt om at
undervise en gruppe teenagere i creative writing. Mødet med de unge teenagepiger bliver en hel del

anderledes, end Mia har forventet. I Bonden lærer hun også en række af sin mors veninder at
kende. Sommeren uden mænd tegner et stærkt billede af tre generationer af kvinder, der alle kæmper med

ensomhed, tab og sexualitet.

»... en stor, smuk, vidunderlig, intelligent bog. Tre aldre, tre scenarier - tre typer kvindeliv ... Siri Hustvedt
skriver hyperelegante, intelligente bøger om kvinder, liv og kærlighed. Med en finesse, der for længst har

sendt hende i verdensklasse (...) Læs, nyd, læs igen.« * * * * * *
- Alt for Damerne 

* * * * * Berlingske

* * * * * Politiken
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