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Hall kommer denne medrivende historiske roman. En uforglemmelig fortælling om en ung kvinde, der bliver
tvunget til at forlade Singapore og skabe sig et nyt liv i England. Det er dagene omkring angrebet på Pearl

Harbor. Lucy Stanhope, barnebarn af en jarl, lever et forkælet luksusliv i Singapore, men en tankeløs
handling tvinger hende til at rejse til England for at bo hos en tante, hun knap nok kender. Lucy havde ikke
drømt om, at hun dermed ville blive en af de sidste, der nåede væk fra Singapore, før krigen slog ned, eller at
hendes mor og stedfar skulle forsvinde i det efterfølgende kaos. Sørgende og overladt til sig selv må hun nu
se virkeligheden i øjnene i det grå og krigstrætte England. Hun møder drengen Bill, der er evakueret fra

London på grund af luftangrebene, og de to beslutter sammen at flygte til London. Bill for at finde tilbage til
sin mor, Lucy for at møde den amerikanske filmproducer, der har lovet at gøre hende til stjerne i sin næste

Hollywood-produktion. Det umage par tager ud på en tilsyneladende enkel og ufarlig rejse tværs over landet,
men Lucys liv bliver endnu mere uoverskueligt, da hun møder en soldat fra sin tid i Singapore. Han vækker
komplicerede følelser i hende, og hun bliver tvunget til at træffe nogle vanskelige beslutninger for at få det

liv, hun længes efter.
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Hall kommer denne medrivende historiske roman. En uforglemmelig

fortælling om en ung kvinde, der bliver tvunget til at forlade
Singapore og skabe sig et nyt liv i England. Det er dagene omkring
angrebet på Pearl Harbor. Lucy Stanhope, barnebarn af en jarl, lever
et forkælet luksusliv i Singapore, men en tankeløs handling tvinger
hende til at rejse til England for at bo hos en tante, hun knap nok
kender. Lucy havde ikke drømt om, at hun dermed ville blive en af
de sidste, der nåede væk fra Singapore, før krigen slog ned, eller at
hendes mor og stedfar skulle forsvinde i det efterfølgende kaos.

Sørgende og overladt til sig selv må hun nu se virkeligheden i øjnene
i det grå og krigstrætte England. Hun møder drengen Bill, der er



evakueret fra London på grund af luftangrebene, og de to beslutter
sammen at flygte til London. Bill for at finde tilbage til sin mor,
Lucy for at møde den amerikanske filmproducer, der har lovet at

gøre hende til stjerne i sin næste Hollywood-produktion. Det umage
par tager ud på en tilsyneladende enkel og ufarlig rejse tværs over
landet, men Lucys liv bliver endnu mere uoverskueligt, da hun

møder en soldat fra sin tid i Singapore. Han vækker komplicerede
følelser i hende, og hun bliver tvunget til at træffe nogle vanskelige

beslutninger for at få det liv, hun længes efter.
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