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TILBAGE TIL BLACK RABBIT HALL er historien om to kvinder, der med årtiers mellemrum er forbundet
til stedet Black Rabbit Hall. Om en glemt barndom og ødelagte drømme, hemmeligheder og hjertesorger og

en families stærke kærlighed.

Amber Alton besøger  hver sommer med sin familie det smukke landsted Black Rabbit Hall, når de skal have
en pause fra det travle byliv i London. Men en aften i 1968 bliver de fire Alton-søskendes liv rystet af en

frygtelig tragedie. Med ét må Amber indtage rollen som voksen, og en ny virkelighed - og en ny katastrofe -
truer. Årtier senere kører Lorna og hendes forlovede omkring i Cornwall på jagt efter det perfekte sted at
holde deres bryllup. Lorna føler sig draget mod et smukt, men meget nedslidt landsted, som hun mener at

mindes fra sin barndom, men hun ved ikke hvorfor.  

"Forbliver i dine tanker længe efter, du har vendt den sidste side." - The Book Bag

"Chases gribende debutroman er lige dele romantik, mystik og historisk fiktion." - Library Journal

"En absolut fornøjelse at læse" - The Stylist

 "En smukt skrevet roman, der beskriver den kærlighed og hengivenhed, der holder familier sammen, og
stærke kræfter, der kan rive dem fra hinanden." - Huffington Post
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