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En velbevaret hemmelighed Kate Morton Hent PDF Forfatteren til DEN GLEMTE HAVE er tilbage med en
stor roman om familiehemmeligheder, der elegant bevæger sig frem og tilbage mellem tiden omkring 2.

verdenskrig, starten af 1960'erne og nutiden.

På en varm sommerdag i begyndelsen af 1960'erne har den 16-årige Laurel gemt sig fra familien og drømmer
om fremtiden, der ligger og venter på hende. Men drømmerierne får en brat afslutning, da Laurel oppe fra sit

skjul bliver vidne til en alvorlig forbrydelse.

50 år senere er Laurel den berømte skuespillerinde, hun drømte om at blive, men fortidens hændelser har
kastet lange skygger ind over hendes voksenliv. Hun vender derfor tilbage til sit barndomshjem for at forstå,

hvad det egentlig var, hun som teenager var vidne til.

Pressen skriver:

»… En velbevaret hemmelighed er et godt bekendtskab, fordi den er så underholdende og uforudsigelig.
Historien er velkomponeret, hovedpersonerne er fint modelleret, og plottet er gennemarbejdet. Morton har
toppet bestsellerlisterne med sine forrige bøger, der er udgivet i 38 lande. Jeg er sikker på, at En velbevaret

hemmelighed også vil finde sit publikum. Den passer godt til en weekend i hængekøjen.«

- Louise Windfeld-Høeberg, Weekendavisen

»Romanen rummer en udsøgt blanding af gode sikre bestselleringredienser som mord, mystik, forbrydelse,
historie, slægtsdrama, overraskelser og romantik. Hvad kan man forlange mere?«

- K.E. Watz, Lolland-Falsters Folketidende
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