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Stor roman af den australske bestsellerforfatter, Natasha Lester. Historien er baseret på den sande historie om den 
amerikanske fotomodel og fotograf Lee Miller, der arbejdede som fotojournalist i Europa under 2. verdenskrig. 
 
Natasha Lester var marketingschef hos L’Oréal, før hun gjorde alvor af drømmen om at blive forfatter. Den franske 
fotograf er hendes femte roman, men den første, der kommer på dansk. Karakteren Jessica May er inspireret af den 
amerikanske model og fotograf Lee Miller, der arbejdede som fotojournalist i Europa under 2. verdenskrig. 
 

 
Til dig, der elsker store fortællinger, hvor fortid og nutid mødes og fletter sig sammen 

 
En stor episk roman til læsere af f.eks. Lucinda Riley og romaner som Blomstrende syrener og Nattergalen 

 
Masser af femstjernede anmeldelser på Amazon og Goodreads 

 
Har netop i foråret 2020 modtaget den store engelske pris Romantic Novel of the Year for årets bedste historiske 
kærlighedsroman 

 
Baseret på den spændende virkelige historie om den amerikanske model Lee Miller, der var korrespondent for 
Vogue i Europa under 2. Verdenskrig 

 
En roman om kærlighed, mod og venskab og stærke kvinder, der må kæmpe for at begå sig i en mandeverden 

 
 
1942 
Da Jessica Mays modelkarriere i New York får en brat afslutning, sender magasinet Vogue hende til Europa med et 
kamera for at dække krigen i Europa i tekst og billeder. Jessica er modig og kaster sig over sin nye opgave som 
krigskorrespondent og de udfordringer, der følger med at være kvinde i det job. 
 



Tre nye venskaber hjælper hende med at løse den langt fra ufarlige opgave: Journalisten Martha Gellhorn lærer hende, 
hvordan man omgår reglerne, og faldskærmsjægeren Dan Hallworth viser hende, hvor hun kan tage de bedste billeder 
og finde de bedste historier. Og den lille pige, Victorine, lærer Jessica at åbne sit hjerte. 
 
2004 
Den australske kunsthåndterer D’Arcy Hallworth ankommer til et smukt fransk chateau for at tage hånd om en samling 
berømte fotografier. Hvad der begynder som en almindelig opgave, udvikler sig til en noget mere foruroligende 
oplevelse, da det går op for hende, hvem den mystiske franske fotograf egentlig er ... 
 
Læs mere om Lee Miller her: https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Miller 
Om Natasha Lester: https://www.natashalester.com.au/about-natasha/media-and-publicity-bio/ 
Insta: @natashalesterauthor 
 
Næste roman,”The Paris Secret”, udkommer på dansk i 2021 og handler om Catherine Dior, søster til Christian. Under 2. 
verdenskrig var Catherine aktiv i den franske modstandsbevægelse, endte i koncentrationslejr og flygtede… 
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