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Winter Renshaw – Wall Street Journal bestseller 
 

P.S. Serien 1 – P.S. Jeg Hader Dig 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Hvis ikke jeg er en høstmarkedtype … hvordan vil du så kategorisere 

mig? Hvilken boks vil du placere mig i?” spørger han.  

Jeg trækker vejret dybt og grubler over mit svar. Jeg lovede ham 

ærlighed, så ærlighed skal han få.  

”Du er stadig et spørgsmålstegn, Isaiah,” siger jeg”. 
 

P.S. Jeg Hader Dig bringer drama med sig. Det er forrygende 

underholdning, som vil overraske læseren, men alligevel ender som en 

klassisk romance med en lykkelig slutning. Hverken Maritza eller 

Isaiah leder efter kærligheden, og da de mødes, aftaler de, at deres 

forhold skal være noget andet. Det er historien om to mennesker på 

vildspor, og der er mange omveje, før de til sidst finder sandheden og 

hinanden. 

 

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. 

 

P.S. Jeg Hader Dig foregår i nutiden i Californien. Isaiah er major i 

hæren og på vej til Afghanistan. Af den grund ønsker han ikke at 

involvere sig, men mødet med servitricen Maritza ender med at ændre 

hans liv dramatisk, og flirten udvikler sig til noget langt dybere. 
 

 

P.S. Serien er en medrivende og overraskende romance. Den handler 

om bevægelsen fra flirt til kærlighed, om misforståelser, løgne og livets 

uventede drejninger. 
 

Winter Renshaw er Wall Street Journal bestseller og #1 Amazon 

bestsellerforfatter. Dette er hendes første oversættelse til dansk. 

 

Læsere, som er vilde med Indtil November og serien Indtil af 

Aurora Rose Reynolds, vil også elske P.S. Jeg Hader Dig. 

 

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

24458791 
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