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Winter Renshaw – Wall Street Journal bestseller 
 

P.S. Serien 2 – P.S. Jeg Savner Dig 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

”Det er vel dårlig stil at beslutte sig for, om man kan lide nogen, før man 

overhovedet kender dem, men i løbet af bare de første fem sekunder, jeg 

har set min nye sambo i, har jeg fået bekræftet, at hun er præcis, som jeg 

forventede – hvilket er … alt, hvad der er galt med nutidens L.A.-piger, 

og at hun er præcis den type, jeg ikke har lyst til at dele hus med de næste 

seks måneder.  

For det første er hun, ifølge Nick, en ’kommende skuespillerinde’. Det 

siger jo ligesom det hele allerede dér.  

For det andet kommer hun fra en eller anden kendt familie, og jeg svinger 

ikke ligefrem med typerne, der er født med sølvskeen i munden.” 
 

P.S. Jeg Savner Dig bringer modsætninger med sig. Det er forrygende 

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

klassisk romance med en lykkelig slutning. Det er historien om, at alt 

ikke altid er, hvad det ser ud til. Mennesker kan rumme så meget mere 

end det, der er at se på overfladen, hvilket er et emne, vi alle kan 

relatere til. 
 

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 Savner Dig foregår i nutiden i Californien. Sutter passer sig 

selv og sit arbejde som elektriker indtil den dag, hvor hans roommate 

forlader byen for at tage på tour med sit band. Roommaten fremlejer 

værelset til sin veninde, Melrose, som viser sig at være en hollywood-

diva af værste skuffe – i hvert fald ved første øjekast. 
 

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

om bevægelsen fra flirt til kærlighed og livets uventede drejninger. 
 

Winter Renshaw er Wall Street Journal bestseller og #1 Amazon 

bestsellerforfatter. Dette er hendes anden oversættelse til dansk. 

 

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

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

 

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

24458791 
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