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Stormsøsteren Lucinda Riley Hent PDF Forlaget skriver: Andet bind i Lucinda Rileys nye store serie De syv
søstre, der denne gang tager læseren med på en medrivende rejse rundt i Europa i jagten på at afdække den
anden søster, Allys, historie. Ally d´Aplièse er i gang med at forberede sig til en kapsejlads, da hun bliver
kaldt hjem til sit barndomshjem ved Genèvesøen, fordi hendes adoptivfar pludselig er død. Her mødes hun
med sine fem søstre og opdager, at deres far – en mystisk millionær, som søstrene kalder Pa Salt – efter eget
ønske allerede er begravet, men har efterladt dem hver en nøgle til at finde deres rødder. Allys nøgle fører
hende til Norge, hvor hun opdager, at hendes fortid er forbundet til en ung ukendt sangerinde, Anna Landvik,
som levede for hundrede år siden og sang til premieren af Henrik Ibsens Peer Gynt, kendt for den
stemningsfulde musik, som den store komponist Edvard Grieg komponerede til stykket. Jo mere Ally opdager
om Anna, jo mere begynder hun også at spekulere over, hvem hendes far, Pa Salt, virkelig var. Og hvorfor
hendes syvende søster aldrig er dukket op ... Pressen skriver: »Sproget flyder, historien er knaldgod, og der er
ingenting at komme efter […]« ***** – Femina »Lucinda Riley gør det igen […] Det er simpelthen bare
elementært spændende læsning.« – Søndag »[…] siderne vender sig selv, når man først er i gang. Et forårsmustreed!« **** – Litfix»[…] en virkelig dejlig læseoplevelse.« – Litteratursiden.dk
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