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Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Jeg var jomfru. Det er jeg ikke længere. Det bliver bedre fra nu af. 

Men hele min krop gør ondt. Jeg er svimmel og har hovedpine. I det 

øjeblik ønsker jeg mere end noget andet, at jeg var hjemme hos min 

mor. Men det er jeg ikke. Jeg er en gift kvinde nu, og jeg bliver nødt til 

at tage mig sammen.” 
 

Trilogien om kærlighedens bånd kombinerer klassisk romance med 

svære temaer som fremmedgørelse internt i familien, vold og overgreb. 

Den røde jord er fortællingen om en voldsramt kvinde, men det er også 

en historie med et budskab om, at det aldrig er for sent, og at kærlighed 

kan overleve tid og rum. 
 

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. 

 

Den røde jord tager sin begyndelse i 1959, hvor Christine bliver gift 

med Arthur. Umiddelbart efter brylluppet tager han hende med til 

Rhodesia, hvor hun må kæmpe for at lære alt forfra på et fremmed 

kontinent med en mand, som ikke er den, hun troede, han var. 
 

Trilogien Kærlighedens bånd er et medrivende, følelsesbetonet 

slægtsdrama. Den røde jord er desuden en varm second chance 

romance, som kan læses enkeltstående. 
 

Forfatteren, Hanne Rump, har tidligere udgivet en række noveller for 

voksne, fire fantasyromaner for børn og unge og en romanceroman. 

 

Læsere, som er vilde med Forbandede kærlighed af Colleen Hoover 

og Dagens lys af Carey Heywood, vil også elske Den røde jord. 

 

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

24458791 
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