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Umulig at
slippe!
1

Fortidens
synder
anbefaler

Midnatsrosen
Den tidligere Vild med dansvært og skuespiller Christiane
Shaumburg-Müller er stor fan
af Lucinda Rileys bøger, og
hun har været en tur i Irland
for at tale med forfatteren om
Midnatsrosen. På Christiane
Shaumburg-Müllers onlinemagasin ChriChri.dk kan du
fra den 4. august købe hendes
nye magasin ChriChrimag og
læse hele interviewet med
Lucinda Riley og meget mere
om Christianes eget forhold
til yndlingsforfatteren og
Midnatsrosen, som Christiane
begejstret omtaler sådan her:

”Denne bog – ja alle
bøger af Lucinda Riley
er et must-read. Perfekt
læsning til alle, der
skal på ferie – jeg har
nu læst ALLE hendes
bøger, og de kan varmt
anbefales …”
2

– Christiane SchaumburgMüller

Midnatsrosen er et fortryllende, romantisk
slægtsdrama om lidenskab og længsel og mørke
hemmeligheder, der kan knuse et helt familiedynasti, hvis sandheden kommer for en dag.

M Å NE DE N S B O G

Den berømte amerikanske skuespillerinde Rebecca Bradley er rejst
til England for at filme på et af Englands smukkeste herresæder,
Astbury Hall. Her får hun en tiltrængt pause fra tabloidpressen og
ikke mindst fra sin lige så berømte skuespillerkæreste Jack, der har
friet og nu forsøger at aftvinge Rebecca et hurtigt svar.
På Astbury Hall møder Rebecca den succesfulde, indiske forretningsmand Ari Malik, der er rejst til England for at forske i sin oldemor Anahitas historie. Ari har gennem mange år levet et egoistisk
jetset-liv og har hidtil glemt alt om det løfte, han gav sin oldemor,
inden hun døde. Tynget af skyld ønsker Ari at råde bod på sine
synder, og sammen med Rebecca begynder han at grave i Astburyslægtens mørke hemmeligheder.
Glæd dig til Lucinda Rileys fjerde roman, Midnatsrosen, en stor
og bevægende kærlighedshistorie, der tager læseren med på rejse
gennem det 20. århundrede – fra de overdådige indiske maharajaers paladser til de statlige engelske herresæder.
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Lucinda Riley

Lavendelhaven

Forfatteren til Orkideens hemmelighed og Pigen på klippen er
tilbage med en dramatisk og
gribende roman med tråde
tilbage til Paris under 2. Verdenskrig om lidenskab og
løgn, svigt og kærlighed.
559 sider, indb.
Klubpris: 199,95 kr.
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LUCINDA RILEY er født i 1968 i Irland. Hun skrev sin første bog som 24-årig og
har udgivet otte romaner i Irland under sit ungpigenavn Lucinda Edmonds, inden hun holdt en lang pause fra skriverierne, mens hendes børn var små. I 2010
genoptog hun forfattergerningen og udgav Orkideens hemmelighed under sit giftenavn Riley. Bogen blev en international bestseller ligesom de følgende to romaner
Pigen på klippen og Lavendelhaven.
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