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Midnatsrosen Lucinda Riley Hent PDF Ny romantisk slægtsroman fra den irske bestsellerforfatter
Lucinda Riley, der tager læseren med på en rejse gennem det 20. århundrede fra de indiske maharajaers

storslåede paladser til de statelige engelske herresæder.

Indien 1911. Pigen Anahita kommer fra en respektabel, men fattig indisk familie. Da hun møder den indiske
prinsesse Indira og knytter et stærkt venskab til hende, viser der sig imidlertid en vej ud af fattigdommen.

Anahita får nemlig mulighed for at rejse med Indira til England og gå på kostskole der. I England møder hun
også Donald Astbury, der er arving til det smukke og afsidesbeliggende gods Astbury Hall - og hans

intrigante mor.

Næsten hundrede år senere kommer Anahitas oldebarn, Ari Malik, til Astbury Hall for at forske i sin oldemors
historie. Her møder han den berømte amerikanske skuespillerinde Rebecca Bradley, som er på godset for at

indspille en film, og sammen begynder de at grave i Astbury-slægtens mørke hemmeligheder.

Pressen skriver:

»Du vil elske den, hvis du kan lide sociale sammenstød a la Downton Abbey, og hvis du (også) elsker, når
romantikken driver ned ad siderne. Den ultimative bog til liggestolen eller flyrejsen.«

**** – Femina
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