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mystisk arv.

I 1913 dukker en lille rødhåret pige alene op på kajen i Brisbane, Australien. Alt tyder på, at hun netop er
ankommet med et af de store passagerskibe fra England, men hvor er hendes familie? 90 år senere føler 38-
årige Cassandra sig alene, fortabt og i sorg. Hendes højtelskede mormor, Nell, er netop død, men Nell har
efterladt Cassandra et testamente, som vender op og ned på Cassandras liv, da det løfter sløret for en

hemmelighed, der har præget familien i generationer. Cassandra drager til England for at få svar på det næsten
hundrede år gamle spørgsmål om, hvem den lille pige var.

Perfekt gaveidé til en god pris. Med denne eksklusive hardbackudgave får du en rigtig god læseoplevelse i
lækkert design og med læsebånd. En smuk bog til dig selv eller en, du holder af.
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