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Carrie Elks – international bestsellerforfatter 
 

Angel Sands-serien – Hun Er Som Vinden 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Men gud, hvor var hun køn. Han burde ikke lægge mærke til det – hun 

var en af hans ansatte. Efter hele balladen med Stephanie havde han 

heller ikke brug for flere forhold – nogensinde. Hvilken bare 

nogenlunde normal kvinde ville ønske at gå ud med en mand med en 

teenagedatter? Det kunne godt være, at Ally Sutton havde en underskøn 

krop i den spandex løbedragt, men han var en voksen mand, og det 

betød, at han kunne lade være med at tænke på det.” 
 

Serien om Angel Sands folder sig rundt om læseren som ren hygge. Det 

er en klassisk romance, som fortæller nærværende om to menneskers 

liv. Det er en hverdag, læseren kan se sig selv i. Hun Er Som Vinden 

forholder sig til kærlighed på arbejdspladsen, følelsen af ikke at være 

god nok samt de særlige problemer, det kan give, når der er stor 

aldersforskel på to partnere, hvor den ældste har en teenagedatter. 
 

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. I en verden, hvor kaos lurer lige 

om hjørnet, er historier med håb og optimisme særligt vigtige. 
 

Hun Er Som Vinden foregår i nutiden i Californien. Den succesfulde 

forretningsmand og enlige far, Nate Crawford, har ikke brug for flere 

komplikationer i sit liv. Ally har haft det svært, men da hun mister den 

café, familien har ejet i årtier, kan hun ikke mere. Tilbuddet om et nyt 

job føles som en redningskrans – lige indtil hun møder sin usædvanligt 

flotte chef. I løbet af få uger ændres alt, og da en ulykke tvinger dem 

sammen, kan Nate og Ally ikke længere ignorere gnisterne mellem 

dem. 
 

Hun er Som Vinden er bog nummer to i serien om Angel Sands, en lille 

by i Californien. Hvis du elsker hjertevarme historier med kærligheden i 

centrum, så er Angel Sands stedet for dig. Hun er Som Vinden kan 

læses uafhængigt. 
 

Carrie Elks er international bestsellerforfatter, som her for anden gang 

oversættes til dansk. Det er indtil videre blevet til 22 udgivelser, hvoraf 

mange er oversat til 8 sprog, 9 med dansk. 
 

Læsere, som er vilde med serien Kærlighedsgåder af Carey Heywood, 

vil også elske Hun Er Som Vinden. 
 

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

24458791 
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