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OM FORFATTEREN

Sarah Morgan skriver romantiske historier om
moderne kvinder og mænd. Hun har solgt mere
end 18 millioner bøger på knap 30 forskellige
sprog. Sarah bor lidt uden for London sammen
med sin familie. Tidligere udgivelser af Sarah
Morgan Vintersøstre , Sommer i Paris og
Vinterbryllup
.

Presserum :

FAMILIE FOR BEGYNDERE

Hvem siger, at man ikke kan vælge
sin egen familie?

Flora Donovan udlever sin drøm som blomsterhandler i
New York, men hun gemmer på en hemmelighed bag sin
sprudlende optimisme: Flora er ensom. Hun mistede sine
forældre som barn og har altid haft fornemmelsen af
ikke at høre til nogen steder … lige indtil hun møder Jack
Parker. Han er den første mand, der ser hende rigtigt, og det
ændrer hele hendes liv.

Teenageren Izzy Parker er tæt på at gå i opløsning.
Siden hendes mor døde for et år siden, er det eneste, der gør
hende tryg, at tage sig af sin far og lillesøster. Hendes
værste mareridt går i opfyldelse, da hun finder ud af, at
hendes far har fundet en ny kæreste – det sidste, Izzy
ønsker i sit liv, er en person, der tror, hun kan erstatte
hendes mor. Så inviterer hendes far Flora med på deres
sommerferie …

Floras hjerte bløder for Izzy, men hun vil gøre alt for at få
forholdet til Jack til at fungere. Som sommeren skrider frem,
må Flora rykke sine egne grænser for at opdage sider af sig
selv, hun ikke anede eksisterede, og for at finde den familie,
hun altid har længtes efter.

”Hun var ensom, men det ville hun aldrig sige til nogen. Hvis man
indrømmede, at man var ensom, ville folk tro, at der var noget galt med en.

Medierne skrev om en epidemi af ensomhed, og alligevel var det at
indrømme, at man havde det sådan, en falliterklæring. Hun var 30, alene og
boede i verdens mest spændende by. Folk antog, at hendes liv lignede en

dag i en sjov og underholdende tv-serie, og udefra så det sikkert sådan ud,
bortset fra hendes lejlighed, der mere lignede settet i en krimi. Indefra?”
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