Lucinda Rileys favorit med ny roman på dansk
Den engelske forfatter Tracy Rees udkommer nu med sin tredje bog på dansk og
viser igen, at hun i sandhed er en værdig arvtager til dronningen af kærlighedsromaner.
Den forældreløse Florrie Buckley er glad for sin tilværelse i den barske og stormomsuste natur i
Cornwall. Det er ikke noget nemt liv, men Florrie beklager sig ikke. Hun ved, hvad fremtiden
bringer, og forventer ingen overraskelser. Men da hun fylder 14 år, finder hun ud af, at hun er
beslægtet med den rige og berygtede familien Grace.
Fra den ene dag til den anden ændres hendes liv, og hun flytter fra landet til London og fra
fattigdom til rigdom. Mens hun gør sit for at lære at begå sig i en for hende ukendt og fremmed
verden, længes hun efter alle dem, som hun altid har kendt og elsket, og samtidig må hun kæmpe
mod den gådefulde Turlington Graces næsten magiske tiltrækningskraft.

Forfatterskabet: Tracy Rees har en universitetsuddannelse fra Cambridge i moderne sprog og
middelaldersprog. Hun arbejdede otte år i forlagsbranchen, inden hun blev rådgiver for kræftramte
familier og sidenhen begyndte at skrive romaner, som har solgt utrolig godt i engelsktalende lande
og også i Skandinavien, hvor Tracy Rees er blevet bestsellerforfatter i Norge.
Ligesom Lucinda Rileys bøger trækker Tracy Rees’ romaner tråde fra nutiden til fortiden, og
Lucinda Riley har udtalt, at ”Tracy Rees er den mest
enestående nye stemme inden for historisk
skønlitteratur”.
Anmeldelser af Florence Graces to liv:
”En fængslende og følelsesladet pageturner”
– My Weekly
”En virkelig dygtigt komponeret historie med tilføjet
romantik”
– Isabelle Broom, forfatter til Tusind stjerner og dig
”Den perfekte feriebog for Riley-fans.”
– Booktips.no
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