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· Nogen gange er hjem, hvor du mindst venter det

· Intriger og romantik ved den smukke korniske kyst

· Fenwick modtog i 2013 prisen Festival of Romance Romantic Reader Award   

·  Endnu engang væver Liz Fenwick en dejlig, uimodståelig fortælling midt i hjertet af hendes
elskede Cornwall.

Demi har desperat brug for at hendes held vender. I sovetoget til Cornwall spekulerer hun over, hvorfor alting
altid går galt for hende. Hun er netop gået glip af drømmejobbet, hendes kæreste har forrådt hende og hun

forlod ham i hast uden at tage sine ting med sig.

Nu står hun uden et sted at bo, og hendes bedstefars sommerhus er hendes eneste redning. Victoria er sikker
på, at hun endelig får, hvad hun så brændende har ønsket sig altid: Boscawen, den smukke ejendom, som

hendes familie har ejet i generationer.

Den bør nu rettelig være hendes efter hendes mands pludselige død. Efter flere år med et kærlighedsløst
ægteskab og mange hemmelige elskere, tænker Victoria, at rollen som nyslået enke vil passe hende rigtig

godt ...

Men begge kvinder får sig en overraskelse. Omgivet af frugtplantager, haver og havet, kommer Boscawen til
at spille en uventet rolle begge deres liv. Kan to så forskellige kvinder finde en vej frem, når skæbnen ændrer

deres liv så drastisk?  

Liz Fenwick er født i Massachusetts og har boet mange steder rundt omkring på kloden, men har nu slået sig
ned i Dubai med sin mand og to katte. Hun er mor til tre børn. Hun besøgte Cornwall første gang i 1989 og
købte et hus der syv år senere. Hun siger, at selv om hun bor i Dubai, hører hendes hjerte til i Cornwall, hvor

hun finder inspiration og ro til at skrive sine mange romaner, hvoraf flere foregår i Cornwall.   
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