
VEJEN TIL LONDON
Selvstændig opfølger til HEMMELIGHEDERNE PÅ NANREATH 
HALL, der ligger nummer 1 på den danske paperbackbestsel-
lerliste. 

I bedste Downton Abbey stil .. 

Alix Rickloff

Singapore 1941. Det er dagene omkring angrebet på Pearl Harbor, og socie-
ty-kvinden, Lucy Stanhope, barnebarn af en jarl, lever et luksusliv, men må 
pludselig flygte til England for at bo hos en tante, hun knap nok kan huske. 

I et gråt og kamptræt England møder hun drengen Bill, en ung flygtning, og i et 
svagt øjeblik indvilliger Lucy i at hjælpe ham med at finde sin mor. Det umage 
par tager ud på en tilsyneladende enkel og ufarlig rejse tværs gennem landet. 

Men Lucys liv bliver endnu mere kompliceret, da hun møder en soldat hun 
kendte i Singapore. Nu bliver Lucy tvunget til at tage konsekvenserne af de valg, 
hun har truffet, hvis hun vil have det liv, hun længes efter ...

Om HEMMELIGHEDERNE PÅ NANREATH HALL: 

”En skøn roman, der opfylder mange genre på én og samme tid, 
og den gør det både underholdende og oplysende. Der kommer 
muligvis en roman om en anden gren af samme familie, det håber 
jeg, for denne har så absolut sat et solidt aftryk og kalder på mere 
– og gerne snart.” 

– BOGNØRDEN.DK (5/6 hjerter)

”Jeg er solgt til stanglakrids.”

– FEMINA (4/6 hjerter)

”En underholdende historie, der løber gennem to ødelæggende 
verdenskrige med  masser af drama. Det er en letlæst, historisk 
roman, med et godt plot og nogle overraskende twists undervejs.” 

– BOGBLOGGER.DK

ALIX RICKLOFF er amerikansk forfatter. Rickloff elsker Jane Austen og J.R.R. Tolkien. VEJEN TIL LONDON er hendes 
anden roman på dansk og en selvstændig opfølger til bestselleren, HEMMELIGHEDERNE PÅ NANREATH HALL. Rickloff 
bor i Maryland, USA med sin mand og tre børn
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