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Carrie Elks – international bestsellerforfatter 
 

Angel Sands-serien – Kærlighedens Ild 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Hun lænede sig tilbage med albuen ned på klippen og kiggede ud over 

havet. Hendes profil var oplyst af månen, som fik hendes hud til at ligne 

porcelæn i det bløde lys. Det var umuligt ikke at kigge på hende, ikke at 

beundre næsens form og de fyldige læber. Det var umuligt ikke at tænke 

på, hvor bløde de ville være mod hans.” 
 

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. Historien forholder sig 

til sorg, følelsen af ikke at være god nok samt vanskelige prioriteter 

mellem arbejde og privatliv og selvfølgelig kærligheden. 

 

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. 

 

Kærlighedens Ild foregår i nutiden i Californien. Lucas Russell bliver 

sendt på orlov og tager hjem til sin fødeby for at sætte en hytte, han har 

arvet, i stand. Samtidig forsøger Ember Kennedy at komme videre, efter 

at hendes forlovede forlader hende, og hendes far derefter uventet afgår 

ved døden. Ingen af dem leder efter kærligheden, men da de mødes, 

springer gnisterne. 
 

Angel Sands er medrivende, følelsesbetonet romance, som handler om 

at sætte kærligheden og lykken først i livet samt at turde elske igen efter 

at være blevet svigtet. 
 

Carrie Elks er international bestsellerforfatter, som nu for første 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 Kærlighedens Ild. 

 

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

24458791 

Angel Sands 1: 
Kærlighedens Ild 
Forfatter: Carrie Elks 
Forside: Ejlskov Design 
ISBN: 978-87-94169-07-3 
365 sider. 
Hardcover. 140x220mm. 
Vejl. udsalgspris: 249,-  


