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Fortidens skygger Kelli Estes Hent PDF Inara Erickson er single og bor og arbejder i Seattle, hvor hun netop
har sikret sig en stor stilling. Hendes tilværelse forandrer sig imidlertid brat, da hendes elskede tante Dahlia
dør og efterlader hende sin ejendom, Rothesay, på en lille ø, hvor Inara tilbragte alle sin barndoms somre.

Da Inara gennemgår huset, falder hun over et usædvanligt smukt silkebroderet ærme fra en kimono. Hun
sætter sig for at undersøge historien bag det fortryllende broderi og afdækker dermed en grusom historie, som
viser sig at være flettet sammen med hendes eget liv. Ærmet er broderet af Mei Lien, som for et århundrede
siden blev tvunget bort fra sit hjem og sendt ud på en rejse, der beseglede hendes og hendes slægts skæbne,

og som ikke alene ryster Inara i sin grundvold men også tvinger hende til at træffe et umuligt valg.
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