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Pigen på klippen Lucinda Riley Hent PDF PIGEN PÅ KLIPPEN er en dybt bevægende historie om kærlighed
og tab fra succesforfatteren bag Orkideens hemmelighed. Grania Ryan er vendt hjem til Irland med et knust
hjerte i bagagen, og hun håber, at samværet med hendes familie vil læge hendes sår. En dag går rundt en tur
langs klipperne ved havet i nærheden af sit barndomshjem. Pludselig ser hun en lille pige, der står på en
klippe helt ude ved vandet, kun iført natkjole. Grania er som hypnotiseret ved synet af den lille pige på

klippen, hvis hår bliver hvirvlet rundt af vinden. Hvem er hun? Hvilke frygtelige hemmeligheder bærer hun
på? Hvad Grania ikke ved er, at denne lille pige vil forandre hendes liv for evigt. OM FORFATTEREN:

Lucinda Riley er født i Irland, men bor i England med sin mand og fire børn. Hendes første roman, Orkideens
hemmelighed solgte i en million eksemplarer bare i Tyskland og lå øverst på bestsellerlisterne i England og

Norge. PIGEN PÅ KLIPPEN er hendes anden bog, og den er indtil videre solgt til 14 lande.
ANMELDELSER: -Pigen på klippen er en saga, der tidsmæssigt spænder fra nutidens Manhattan til London
under første verdenskrig. Fængslende ... her er en forfatter, vi skal holde øje med i fremtiden. -The Express -
Pigen på klippen er en uimodståelig romantisk roman om knuste hjerter, om tilgivelse, nye chancer, og

ulykkelig kærlighed. -Booklist -Det er en af de bedste bøger, en af de bedste historier faktisk, jeg nogensinde
har læst. -Chick Lit Review and News -Jeg var fuldstændig opslugt fra start til slut. -Dot Scribbles -Jeg kan

kun sige, at denne historie bliver bedre og bedre. -Book Lovers Inc.
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