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Den helt perfekte feriebog til fans af Feriegæsterne og et herligt alternativ til feriekrimien!

På den pittoreske ø Elba ud for Toscanas kyst ligger Hotel tusind lys omgivet af olivenlunde og citrontræer
og med udsigt over Middelhavet. Hvert år vender stamgæsterne tilbage draget af de vidunderlige omgivelser,

køkkenets delikate og velsmagende mad og ikke mindst hotellets charmerende indehaver, Valentino.

Men Valentino gemmer på en hemmelighed, og da den unge Kit en dag ankommer til hotellet i sin jagt på
den far, hun aldrig har kendt, kommer en rystende sandhed for dagen. Inden længe er hotellet

omdrejningspunkt for et familiedrama - og for en måske umulig kærlighed …

Hotel tusind lys er en hjertevarm historie om at miste, forråde og ikke mindst om at tilgive – i lyset fra den
italienske sommers varme og skønhed.

“En stærk og smukt skrevet historie om sorg, familie og at finde sig selv – i helt fortryllende omgivelser.” –
Sunday Express

“En smuk historie i skønne omgivelser.” The Sun

”Helt vidunderlig … hotellet er fyldt med herlige personer, der overrasker konstant … Man fornemmer
smagen af aperitivo på tungen i denne berusende roman.”

– Daily Express
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