Ny vidunderlig fortælling fuld af romantik og mysterier af den amerikanske
bestsellerforfatter Sarah Jio
Sarah Jio: Den sidste kamelia
Roman
I Den sidste kamelia leverer den populære amerikanske forfatter Sarah Jio et romantisk drama
i to tidsspor til alle, der elsker Lucinda Rileys romaner og Downton Abbey.
ENGLAND, 1940. På tærsklen til anden verdenskrig flytter den unge, eventyrlystne
amatørbotaniker Flora ind på det afsidesliggende gods Livingston Manor. Hun er hyret af en
berygtet blomstertyv til at infiltrere godset og stjæle en yderst sjælden plante. Det allersidste
kendte eksemplar af kameliaplanten Middlebury Pink holdes skjult på godset, og det er nu
Floras betroede opgave at finde den – men hun indser snart, at hun befinder sig i overhængende
fare.
NEW YORK CITY, 2000. Mere end et halvt århundrede senere flytter den amerikanske
landskabsarkitekt Addison ind på godset. Hun bliver fuldkommen overvældet af stedets
vidunderlige blomsterhave, som er fuld af de skønneste kameliablomster. Her i haven finder hun
en gammel dagbog, som har tilhørt stedets forhenværende gartner. Da hun begynder at læse i
den, opdager hun, at den gemmer på nogle mørke hemmeligheder – og hun begynder at frygte, at
hun ligesom Flora selv kan være i fare.
”En fængende historie om to generationer, som ihærdigt forsøger at lægge fortiden bag sig, men
alligevel bliver indhentet af den. En tankevækkende fortælling om evnen til at tilgive.” - Booklist
Det skrev anmelderne om Sarah Jios forrige bøger:
”En fremragende fortælling om sorg og savn og om venskab og kærlighed.” – litteratursiden.dk
”Sarah Jios charmerende romaner går lige i hjertet.” - Emily Salomon
”Sådan en rørende fortælling … jeg var helt opslugt.” - Valdemarsro
”En hyggelig, spændende og velskrevet fortælling, som fletter de to tidsperioder rigtig fint
sammen. Forfatteren er et godt bekendtskab, skriver i en let tone og hører til blandt de bedste feel
good-forfattere.” – Ude og Hjemme
Sarah Jio, f. 1978, bor i Seattle med sin mand og sine tre sønner. Hendes bøger udkommer i 27
lande, heriblandt Norge, hvor hun har solgt flere end en halv mio. bøger. Den sidste kamelia er

hendes fjerde bog på dansk.
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