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Lucinda Rileys favorit udkommer nu på dansk 

Den engelske forfatter Tracy Rees udkommer nu med sin anden bog på dansk og 

viser igen, at hun i sandhed er en værdig arvtager til dronningen af kærligheds-

romaner. 

 

Som nyfødt bliver Amy efterladt i sneen, men heldigvis bliver hun fundet af den smukke, unge 

godsarving Aurelia Vennaway. På godset vokser de to piger op side om side, men da Aurelia dør i 

en alder af blot 23 år, bortvises Amy, og hendes verden styrter i grus. 

Men Aurelia har efterladt en sidste gave til Amy: Et brev, hvori det afsløres, at noget har været 

holdt hemmeligt for den forældreløse pige. Fra graven sender Aurelia Amy på en skattejagt tværs 

gennem England, og en hemmelighed, der kan ændre hele hendes liv, venter på at blive afsløret – 

hvis bare hun kan løse mysteriet. 

 

Forfatterskabet: Tracy Rees har en universitetsuddannelse fra Cambridge i moderne sprog og 

middelaldersprog. Hun er blevet rost af bl.a. Lucinda Riley, som har udtalt følgende om 

hende: ”Tracy Rees er i særklasse den bedste nye stemme inden for historisk fiktion”. Ligesom 

Lucinda Rileys bøger trækker Tracy Rees’ romaner tråde fra nutiden til fortiden, og i Mysteriet Amy 

Snow indvæver hun et fængslende mysterium, som spiller på de helt store følelser. 

 

Anmeldelser af Mysteriet Amy Snow: 

”Min yndlingsroman fra sidste år. En ilter og tiltalende 

heltinde, en smukt skrevet fortælling i højt tempo, og et 

mysterium der venter på at blive afsløret. Hvad mere kan 

en læser ellers ønske sig?” – Lucinda Riley, international 

bestsellerforfatter 

”Man læser som besat de elegant skrevne ord. – Daily 

Express 
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