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Manderley for altid Tatiana de Rosnay Hent PDF •Romanbiografi om Daphne du Mauriers liv – berømt
britisk forfatter af en lang række romaner, noveller og skuespil

•Tatiana de Rosnays bøger er oversat til mere end 40 sprog og har ligget på bestsellerlisterne i mange lande.
Udgivet på dansk: Sarahs nøgle, Mokka, Boomerang

•Daphne du Maurier blev født i 1907 og voksede op i en familie med mange kendte kunstnere.
•Mange af hendes bøger er blevet filmatiserede, bl.a. Rebecca, som opnåede en Oscar i 1941, og Fuglene,

begge instruerede af Alfred Hitchcock.
• I dag bliver hun fremhævet som en førsteklasses historiefortæller, en spændingens mester.

•Hendes værker nyder stor popularitet rundt om i verden.
•Sent i sin karriere skrev hun bl.a. en del biografier, som blev godt modtaget.

•Du Maurier boede de sidste mange år af sit liv i Cornwall, hvor også biografien for en stor del foregår.

Tatiana de Rosnay er født i 1961, har engelsk, russisk og fransk baggrund, hendes modersmål er engelsk, og
hun bor i dag i Paris. Hun har en bachelor i engelsk litteratur, og ved siden af sit virke som forfatter, har hun
arbejdet som presseattaché for Christie’s, redaktør for Vanity Fair og som journalist for ELLE. Tatiana de
Rosnay har udgivet i alt ti romaner. Hendes internationale gennembrudsroman var Sarahs nøgle, som har

solgt over 4.000.000 eksemplarer på verdensplan, og som også blev filmatiseret.
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