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Tilbage til Black Rabbit Hall Eve Chase Hent PDF Cornwall, 1968. For Amber Alton og hendes søskende er

landstedet Black Rabbit Hall en højtelsket pause fra deres hverdag i London. Her kan de fire børn frit
udforske naturen og dyrelivet. Men en sommeraften rammer en tragedie familien, og med ét er barndommens
idyl og uskyldighed krakeleret. Tre årtier senere er Lorna og hendes forlovede på jagt efter det perfekte sted
at holde deres bryllup. Lorna forelsker sig i et smukt, men meget nedslidt landsted, som hun mener at kunne
huske fra sin barndom. Hvilken historie gemmer stedet på? Og hvorfor føler Lorna så stærk en tilknytning?

'Tilbage til Black Rabbit Hall' er en rørende fortælling om en glemt barndom og knuste drømme,
hemmeligheder og hjertesorer - og en families stærke bånd trods modgang. "Forbliver i dine tanker længe
efter, du har vendt den sidste side." - The Book Bag "Chases gribende debutroman er lige dele romantik,

mystik og historisk fiktion." - Library Journal Eve Chase har arbejdet som journalist. Hun er gift, har tre børn
og bor i Oxford, England. 'Tilbage til Black Rabbit Hall' er hendes debutroman.
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