
Skøn familiesaga - tilsat mystik og kærlighed - til fans af historisk fiktion med et 

nutidigt spor 

Daniela Tully 

Hotellet ved Skyggesøen 

  

Hotellet ved Skyggesøen er Daniela Tullys debutroman, og den er inspireret af virkelige begivenheder i 

hendes egen familie: en dag kort efter Berlinmurens fald kom hun hjem fra skole og fandt sin bedstemor i 

tårer. I hånden havde bedstemoren et brev med et Hitler-frimærke. Det var et afskedsbrev fra hendes 

tvillingbror, som døde under Anden Verdenskrig. Brevet havde, sammen med tusindvis af breve, været 

tilbageholdt i DDR i 46 år. 

 

Der er gået 27 år, siden Mayas bedstemor forsvandt sporløst fra sit hjem i Tyskland. Nu er hendes lig dukket 

op nær et hotel nord for New York – et sted, hun ikke umiddelbart havde nogen forbindelse til. Hvordan 

havnede hun dér – og hvordan døde hun?  

Maya sætter sig for at opklare, hvad der er sket. Hun rejser til USA, hvor hun kommer tæt på den magtfulde 

familie, som ejer hotellet nær findestedet – og særligt tæt kommer hun på et af de mandlige 

familiemedlemmer. 

Inden længe er Maya viklet ind i et spind af løgne og hemmeligheder, som tvinger hende til at vælge, om 

hun vil sætte sit eget liv – og kærligheden – på spil i jagten på sandheden. 

Hotellet ved Skyggesøen spænder over hundrede år, to kontinenter og to verdenskrige og er spækket med 

intriger, kærlighed - og mord.   

 

Det siger de første læsere:  

  "Intenst drama med to kærlighedshistorier… Jeg slugte den og nød den i fulde drag!" – 

Søndag 

 

  "En fascinerende beretning om livet som kvinde under Det Tredje Rige og om dybt 

begravede familiehemmeligheder." – Elisabeth Gifford 

 

"En fængslende roman, som man læser i ét hug!" – Publishers Weekly 



Daniela Tully er født i Tyskland og har arbejdet i film- og tv-branchen i mange år, blandt andet på 

produktioner som den Oscar-vindende succesfilm Niceville og The Best Exotic Marigold Hotel. Tully bor i 

dag i New York og Dubai.  
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