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· En ekstraordinær historie om ét venskab, født af nærhed, men revet itu af adskillelse og krig

· Og om et andet venskab, der ændres til det dybeste fjendskab og had

· Om at genfinde tabt kærlighed, venskab og lysten til livet

· En fængslende kærlighedshistorie der hylder håbets kraft

· 2 Verdenskrige gennemleves af 2 kvinder og med hver deres historie og hemmeligheder

 

 Luc Crépet er vant til, at hans mor tager personer til sig, som har brug for ekstra kærlig pleje og omsorg, både
fysisk og mentalt, på deres idylliske château i det franske landskab.

Men hans mamans nyeste projekt er noget overraskende: Claire Ross, en forældreløs15-årig skotsk pige, der
inspirerer Luc på måder, han aldrig havde troet muligt. De finder sammen i et venskab, der udvikler sig

hurtigt og varmt, og mødes bl.a. i kunsten, som de begge er dybt fascinerede og optaget af.  

 Men lige så pludseligt, som Claire er ankommet, er hun væk igen, i al hast bragt væk af sin bedstefar for at
være sammen med ham og følge ham i hans arbejde til de fjerneste egne af kloden.

Imens raser første verdenskrig, men dette mærker Claire intet til så langt borte.

Luc derimod mærker al krigens gru og rædsel på sin egen krop.   

 Da krigen omsider er slut, vender Luc og Claire tilbage hver især med helt nye vinkler på livet, og spørgs-
målet er, om de, der begge er ændret af de mange år og vidt forskellige oplevelser, vil være i stand til at finde

hinanden og generobre, hvad der gik tabt.

Jessica Brockmole er født i USA, men har tilbragt flere år i Skotland, så hun kender selv alt for godt til
udfordringerne med at bevare relationer på en lang afstand. Hun bor nu i Indiana med sin mand og to børn.

Hendes første roman, Letters from Skye, høstede stor anerkendelse i mange lande.
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