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”Jeg kunne lugte smeltet ost og pandekager. Mine tænder løb i vand. 

Jeg klemte øjnene sammen.  

”Prøver du at bestikke mig til at tage med dig til et af de der 

fisefornemme kunstgallerier? For jeg kan godt sige dig: Én gang var nok 

for mig.” Jeg smilede, men mente det rent faktisk. Han plejede som regel 

at starte med at blødgøre mig med morgenmad i weekenderne.  

Hans smil blev bredere. ”Jeg prøver at bestikke dig til at gifte dig med 

mig.”.” 
 

Det har altid været dig er en ’friend to lovers’-romance, som bliver 

fortalt med stor humor. Den handler om den uventede, men i 

virkeligheden åbenlyse kærlighed. 
 

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 fyldt med humor. Det er 

fortællinger med noget på hjerte, som spiller på alle tangenter. 
 

Det har altid været dig tager sin begyndelse i nutidens New York, hvor 

englænderen Hunter, på grund af en forglemmelse, får taget sin sag op i 

udlændingestyrelsen og trues med udvisning. Det starter en yderst 

humoristisk fortælling om to venner, som beslutter at gifte sig for at 

redde hans opholdstilladelse. De er hver for sig overbeviste om, at den 

anden kun gør det af enten venlighed eller desperation efter at blive. De 

er også hver for sig hemmeligt forelsket i den anden. Det er en sjov, 

men også dybfølt historie om venskab, familie og ikke mindst 

kærlighed. Den handler om, hvor blinde vi kan være over for det, som 

burde være mest åbenlyst. 
 

Forfatteren, Layla Hagen, er USA Today bestsellerforfatter. Hun er 

allerede oversat til flere sprog og udkommer nu for første gang på 

dansk med Det har altid været dig. Indtil nu har hun udgivet mere end 

30 værker, og vi har store forventninger fremadrettet. 

 

Læsere, som er vilde med serien om de syv søstre af Lucinda Riley 

og Bossman af Vi Keeland, vil også elske Det har altid været dig. 

 

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

24458791 
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