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Krig og kærlighed under den irske uafhængighedskrig 

Den engelske bestsellerforfatter Santa Montefiore udkommer nu med første 

bind i en stærk trilogi om krig og kærlighed under umulige betingelser. 

I begyndelsen af 1900-tallet vokser Kitty Deverill, Bridie Doyle og Celia Deverill op i det 

stilfærdige og naturskønne landskab ved familien Deverills slot i det vestlige Irland. Her lever 

pigerne en ubekymret og sorgfri tilværelse langt fra alverdens problemer og bekymringer.  

Men den irske uafhængighedskrig vender op og ned på deres liv, og slottet er pludselig i fare. 

Kitty må vælge mellem loyaliteten til sit engelske ophav og sin dybfølte kærlighed til Irland og 
ikke mindst irlænderen Jack O’Leary. 

Hvis man savner lidt Downtown Abbey-stemning denne sommer, er det bare om at kaste sig 

over Sange om krig og kærlighed! 

 

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

kærlighedsromaner, og også her i Danmark har hendes hjertevarme og tryllebindende 

fortællinger taget læserne med storm. Hendes bøger er oversat til mere end 25 sprog og solgt 

i mere end 6 millioner verden over. 

Det siger læserne om Sange om krig og kærlighed: 

”Virkelig en enestående bog!” Norsk læser 

”En udsøgt skrevet og helt utrolig detaljeret og 

smuk begyndelse på en trilogi, som med garanti vil 

være et stort hit blandt læsere af historiske 

romaner.” WhatsBetterThanBooks.com 

Anmeldelser af Santa Montefiores andre bøger: 

”En vidunderlig romantisk fortælling om 

familiehemmeligheder og kærlighed.” ***** Søndag 

om Fyrtårnets hemmeligheder 

”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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