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Britt Bøg – dansk debutant 
 

Hjertesprog 1 – Min Verden Vælter 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Det er ikke meningen, at min krop skal længes efter at blive berørt af 

hænder med lange, slanke fingre (…) Det er heller ikke meningen, at 

grønne øjne skal få min hjerne til at udsende glædeshormoner, når de 

øjne, jeg skal se ind i resten af livet, er blå.” 
 

 

Serien Hjertesprog tager modsat den klassiske romance udgangspunkt i 

et par, der allerede har været sammen i nogle år. Den handler om svære 

temaer, der udvikler os som mennesker i en kærlighedsrelation, som er 

under pres. Det er historier om, hvordan kommunikation og kærlighed 

kan få os gennem kriser, både dem, vi er uden skyld i, og dem, vi selv 

har forårsaget. 

 

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. 

 

Min Verden Vælter foregår i nutiden i og omkring Århus. Anja og 

Theis skal giftes, men Anjas øjne lander på den kvindelige præst, Kim. 

Tiden efter brylluppet bliver ikke, som de havde forestillet sig, da Anja 

vælger at handle på sit begær, men Theis reagerer ikke som forventet. 

Romanen har dermed fat i tabubelagte emner som begær, følgerne af 

utroskab samt det at turde tale om og udleve sine sexfantasier.  
 

 

Min Verden Vælter er en følelsesladet, erotisk og romantisk fortælling 

om at drages af det forbudte, tage chancer, elske og samtidig tro på, at 

kærligheden overvinder alt. 
 

Britt Bøg er en stærk dansk debutant, som vi forventer os meget af. 

 

Læsere, som er vilde med Held i Uheld af Kate Clayborn og 

Arvingen af Simona Ahrnstedt, vil også elske Min Verden Vælter. 

 

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

24458791 
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