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Santa Montefiore leverer igen en fængslende fortælling  

Den engelske bestsellerforfatter Santa Montefiore, som står bag de hjertevarme og 

tryllebindende fortællinger Fyrtårnets hemmeligheder, Den franske gartner og Mød mig 

under ombutræet, udkommer nu med sin fjerde bog på dansk: Biavlerens datter. 

I Montefiores nyeste danske udgivelse møder vi Grace Hamblin, som i 1932 vokser op som en 

biavlers datter på et gods i det klasseopdelte England. Hun kender sin plads og gifter sig med 

barndomsvennen Freddie, selv om hendes hjerte for altid vil længes efter den mand, hun elsker, 

men aldrig kan få. 

Vi flyver derefter frem til 1973, hvor Graces datter, Trixie, slår sig løs i USA sammen med resten af 

den amerikanske ungdom. Hun er forelsket i den ustyrlige og romantiske englænder Jasper, men en 

tragedie i England kalder Jasper hjem. Han lover hende at komme tilbage, hvis bare hun vil vente 

på ham.  

Grace forsøger at trøste sin forladte datter, og begge kvinder lever med tunge minder om tabt 

kærlighed – uvidende om de hemmeligheder, der forbinder dem. Men hvis de skal finde kærlighed 

og lykke, er der kun én vej: De må afdække fortidens fortalte løgne. 

 

Forfatterskabet: Santa Montefiore (f. 1970 i England) er den ukronede dronning af kærligheds-

romaner. Hendes bøger er oversat til mere end 25 sprog og solgt i over 6 millioner eksemplarer i 

England og resten af Europa, hvor de har været bestsellere i bl.a. Norge, Holland og Portugal. 

Anmeldelser af Santa Montefiores andre bøger: 

”En vidunderlig romantisk fortælling om 

familiehemmeligheder og kærlighed.” ***** Søndag om 

Fyrtårnets hemmeligheder 

”Sød og hyggelig kærlighedsroman.” **** B for bog om 

Den franske gartner 

”Virkelig, virkelig god og meget rørende. I skrivestil minder 

forfatteren mig om Lucinda Riley.” Goodreads-læser om 

Mød mig under ombutræet 
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