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Pressemeddelelse 
 

Kis Baadsgaard 
 

Serien Mama McGees Drenge 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

 

”Hvert sekund, hvert minut, hver time, hver dag og hvert år vil jeg elske dig, Ella. Hvert sekund har du været 

mit livs lys, fra første gang jeg så dig. Jeg kan ikke være dig foruden i hverken et minut, en time eller en dag 

mere, og jeg håber på mange år sammen med dig.” 

”Åh, Owen. Jeg elsker dig.” 
 

Citatet er fra Lyset i Mørket, som er slutningen på McGee-familiesagaen. Den fortæller historien om drengenes 

mor, Mama McGee, om hendes liv og hendes store kærlighed, Owen. Citatet indkapsler hele sagaen godt. Det 

er historiefortælling, som er jordbunden, karakterer, som er nærværende for læserne, som føler med dem og for 

dem, og det er en historie, som slår fast, at den store, uigenkaldelige kærlighed findes. 

 

Serien Mama McGees Drenge handler om tillid, kærlighed, håb og tro. Den giver et indblik i en varm familie, 

hvor det ikke altid er blodets bånd, der bestemmer, hvem er hvad. Det faste holdepunkt er Ella, Mama McGee, 

der styrer sin klan med kærlig, men fast hånd. Den eneste ene findes, men som i alle livets aspekter skal der 

lægges blod, sved og tårer i, for at kærligheden overvinder alt. 

 

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. 

 

Læsere, som er vilde med WAGs-serien af Elle Kennedy og Woodlake-serien af Carey Heywood vil også 

elske Lyset i Mørket. 
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