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”Tålmodighed, Mallory. Det er et langsomt spil denne gang. Hun 

sendte ham et strålende smil, der passede perfekt til hendes rolle. 

Hurtigt så hun sig rundt, inden hun lænede sig ind over bordet. ”Kan 

du holde på en hemmelighed?” 

”Hans øjne blev store, inden han ivrigt nikkede. ”Selvfølgelig.”” 
 

Frækt Spil er en actionfyldt spionroman med hed romance og en stærk 

kvindelig hovedperson. 

 

Netop de stærke kvindelige karakterer er Lucy Felthouses speciale. Hun 

har et feministisk udtryk og har via sit studie beskæftiget sig med 

kvinderoller i litteratur med særligt fokus på erotik og romance. 

Lycy har vundet flere priser for sit forfatterskab i Storbritannien, hvor 

hun også har studeret Creative Writing på University of Derby. Siden 

2006 har Lucy, inklusive alt fra korte noveller til romaner, fået 

publiceret mere end 170 udgivelser indenfor romance og erotik samt 

artikler og faglitteratur. 

 

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, hvorfor Lucy 

Felthouse passer perfekt ind. 

 

Frækt Spil er en moderne fortælling om en kvindelig spion, som ofte 

tidligere har bragt mandlige forbrydere for retten. Det er også en 

fortælling om en kvinde, som ikke er bange for at bruge sit køn for at 

opnå sine mål. Den kvinde løber nu ind i kærligheden. Hun 

konfronteres med risikoen for, at den kærlighed kan komme til at 

ødelægge hendes karriere. Det er en enemies-to-lovers-romance, som 

handler om at turde tage en risiko for at følge sit hjerte. 

 

Læsere, som er vilde med Simona Ahrnstedts De la Grip serie, vil 

også elske Frækt Spil. 

 

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

24458791 
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