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Winter Renshaw – Wall Street Journal bestseller 
 

P.S.-serien 3 – P.S. Jeg Udfordrer Dig 
 

Målgruppe: Kvinder fra 24 år 
 

” ”Nå, nu giver det mening!” siger hun med munden dansende i et grin.  

”Undskyld, men jeg er ikke sikker på, hvad du mener.” 

Hun vifter med en hånd foran ansigtet, mens hun små-ler for sig 

selv. ”Calder gik forbi for lidt siden og stak mig en halvtredsdollar-

seddel til ’kaffepigen’. Jeg anede ikke, hvad han talte om …”  

”Calder?” spørger jeg. Min mave dykker så hurtigt, at det 

efterlader et koldt hulrum i min solar plexus.” 
 

P.S. Jeg Udfordrer Dig bringer modsætninger sammen. Både Calder og 

Aerin bærer på forskellige barndomstraumer, som gør det stort set 

umuligt for dem at enes. Det er en enemies-to-lovers-romance, men det 

er også den gamle kliche om, at kærligheden overvinder alt. Der er dog 

lige den detalje, at klicheen er effektueret på en ny, frisk og sjov måde 

af Winter Renshaw, så lad dig underholde. 
 

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 udfordrer Dig foregår i nutiden i New York. Calder har slået 

hånden af sin far. Han er easy-going og ønsker ikke at blive involveret i 

faderens forretningsimperium for slet ikke at tale om hans benhårde 

måde at drive det på. Men han tvinges tilbage, og da Aerin er hans fars 

opfindelse, hader han hende, før han overhovedet har mødt hende. Der 

er mange forviklinger undervejs, men det ender i en skøn romance. 
 

P.S.-serien er 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 fjerde oversættelse til dansk. 

 

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

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

 

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

24458791 
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