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Hanne Rump 
 

Kærlighedens Bånd 1 – Det Grønne Sind 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Der er et eller andet galt med hende. Det kan godt være, at hun blev 

forskrækket over, at jeg pludselig dukkede op, men det her er for meget. 

Hendes krop er som frosset fast i spændte buer, og angsten stråler ud af 

hende. Hun ligner en af mine agerhøns, der stirrer lige ind i 

geværmundingen.” 
 

Trilogien om kærlighedens bånd kombinerer klassisk romance med 

svære temaer som fremmedgørelse internt i familier og overgreb i form 

af date-rape. Fortællingen handler også om håb, om at rejse sig igen 

efter overgreb, møde kærligheden og ikke mindst modet til at kæmpe, 

når det gælder. 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 og livsbekræftende. Det er 

fortællinger med noget på hjerte, som er fulde af håb og indeholder en 

bred palette af menneskelige facetter. 

 

Det Grønne Sind foregår i 2014 i England. Josefine er på flugt fra 

virkeligheden. Alex er en enspænder, som ikke leder efter kærligheden. 

Men da de mødes, betages de af hinanden. Josefine, hovedpersonen, er 

stukket af ud til sin mormor efter at have været udsat for et overgreb. 

Hun havde det nemme liv, men var altid underlagt sin mors kontrol. Nu 

er hun i krise, og hun er bange, også bange for Alex, historiens 

mandlige hovedperson. 
 

 

Trilogien Kærlighedens bånd er medrivende følelsesbetonet love-litt, 

som stiller det svære spørgsmål, om der er håb efter svigt. 
 

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

herunder en romancenovelle samt fire fantasyromaner for børn og unge. 

 

Læsere, som er vilde med Forbandede kærlighed af Colleen Hoover 

og Dagens lys af Carey Heywood, vil også elske Det grønne sind. 

 

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

24458791 
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