Drama, romantik og hjertebanken under den italienske sommersol
Domenica de Rosa: Villa Serenas hemmelighed

Villa Serenas hemmelighed er en berusende roman om en kvindes vej fra hjertesorg til romantisk eventyr
– fyldt med italiensk solstemning og humor. Bag forfatternavnet gemmer sig den populære krimiforfatter
Elly Griffiths, som her skriver under eget navn, men med sin sædvanlige sprudlende fortælleevne.
På overfladen har Emily Robertsen det hele: et skønt, restaureret hus i Toscana, tre smukke børn og en
succesfuld og opmærksom ægtemand. Men da selvsamme ægtemand pludselig forlader hende, må Emily
se nogle barske realiteter i øjnene.
Hvordan skal hun klare sig langt fra alting uden mand og penge, men til gengæld med et elendigt italiensk
ordforråd og en psykotisk rengøringshjælp? Samtidig er singlelivet med børnene fyldt med udfordringer.
Men som bekendt: Når én dør lukkes, åbnes en ny, og snart finder Emily sin vej ud af hjertekvalerne, og et
helt nyt livskapitel kan tage sin begyndelse.
Det skrev anmelderne om To uger i Toscana:
”En skøn fortalt historie med livagtige og nærværende beskrivelser af Toscana og den
italienske livsstil fortalt af en halv italiener.” – Søndag
”Virkelig fin roman, der tør arbejde både med form og indhold.” – Femina
”En skøn bog, som er nærmest perfekt sommerlæsning." – sidsesbogreol.dk
”En dejlig feel good-roman, der er fyldt med sol og sommer og masser af romantik. Jeg er vild
med den!” – livetidukkehuset
”Varm og morsom feel good-roman er velskrevet og virkelig underholdende. Man behøver ikke være
Toscanagal for at læse den.” – litteratursiden.dk

Domenica de Rosa, f. 1963, voksede op i London med sin engelske mor og italienske far. Hun arbejdede
som forlagsredaktør, før hun blev forfatter på fuld tid. I Danmark er hun bedst kendt som forfatter til den
populære krimiserie om Ruth Galloway, som hun har skrevet under navnet Elly Griffiths. Hun bor i dag i
Brighton med sin mand og har to voksne børn.
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