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Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Selvom jeg har grædt mange tårer, mærker jeg atter varmen i kinderne 

og presset i øjenhulerne.  

Pis. Hold nu ud, for fanden. 

”Hey, Ghita.”  

Livs mor krammer mig så tæt, at jeg taber pusten. Hendes vejr-

trækning er dyb og langsom. Jeg forsøger at holde tårerne inde ved at 

blinke febrilsk. For hendes skyld. For min.” 
 

 

(B)LIV er en historie om at turde leve sit liv, at turde elske og tage en 

chance med et andet menneske. Livet er kort, og vi bør gribe dagen og 

leve vores liv. Det er også en historie om venskaber, og hvor vigtige de 

kan være for vores liv. 
 

I en verden, hvor kaos lurer lige om hjørnet, er historier med håb og 

optimisme særligt vigtige. 

 

Romancer fra Baadsgaards Books er historier med kærlighed, hede 

forhold og lykkelige slutninger, der samtidig danner rammen for 

temaer, som både kan være dybsindige, voldsomme og nøgne 

fremstillinger af verden. Det er fortællinger med noget på hjerte, som 

indeholder en bred palette af menneskelige facetter. 

 

(B)LIV foregår i nutiden i København, hvor den tager en dramatisk 

begyndelse, idet vi får at vide, at et ungt menneske er blevet dræbt i 

trafikken. Bogen handler om, hvordan venskaber og kærlighed lever 

videre, når en vigtig veninde rives bort i en alt for ung alder. 
 

(B)LIV er en sød, følelsesbetonet second chance romance. 
 

Forfatteren, Cindy Malmberg, debuterer med kortromanen (B)LIV på 

den danske romancescene. Vi har store forventninger til forfatterskabet 

i fremtiden. 

 

Læsere, som er vilde med Vild med dig og Varm på dig af Melanie 

Harlow, vil også elske (B)LIV. 

 

Kontakt: Baadsgaards Books, ove.jensen@baadsgaardsbooks.com, mobil 

24458791 
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