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”Deres kontakt med hinanden virkede tæt, og jo længere Sebastian 

stirrede, jo mere fornemmede han, at der var noget familiært ved 

kvinden, som trøstede hans bror. Familiært, men alligevel kunne han 

ikke placere hende. Indtil hun løftede hovedet, og hendes blik ramte 

hans, hvorefter hendes himmelblå øjne spærrede sig op i genkendelse. 

Jesus, fuck. Hvad lavede hun her?” 
 

Trilogien om brødrene Knight kombinerer klassisk romance med svære 

temaer som svigt i barndommen og dødsfald i den nære familie. Tag 

mig igen er fortællingen om en kvinde, som har mistet al tro på 

kærligheden på grund af flere svigt i både sin barn- og ungdom. Et 

dødsfald i den nære familie bringer hende tilbage til mennesker, hun 

aldrig ønskede at se igen, men bogen bærer et stærkt budskab om 

tilgivelse og den lægende kraft, den kan have både for det enkelte 

menneske og for forhold mennesker imellem. 

 

Romancer fra Baadsgaards Books er historier med kærlighed, hede 

forhold og lykkelige slutninger, der samtidig danner rammen for 

temaer, som både kan være dybsindige, voldsomme og nøgne 

fremstillinger af verden. Det er fortællinger med noget på hjerte, som 

indeholder en bred palette af menneskelige facetter. 

 

Tag mig igen tager sin begyndelse i intens sorg og chok over et 

dødsfald, som har flere implikationer end først antaget. Det bliver en 

kamp ikke alene for at overleve sorgen, men også for at redde 

familiefirmaet. En kamp, hvor kun tilgivelse og kærlighed er vejen 

frem. 
 

Trilogien Brødrene Knight er et medrivende, handlingsmættet 

familiedrama. Tag mig igen er desuden en eksplosiv enemies to lovers 

romance, som kan læses enkeltstående. 
 

Forfatteren, Carly Phillips, er New York Times, Wall Street Journal og 

USA Today bestsellerforfatter. Hun har mere end 75 romanceudgivelser 

bag sig og er oversat til flere sprog – med trilogien om brødrene Knight 

udkommer hun for første gang på dansk. 

 

Læsere, som er vilde med Amy Daws og Pernille Kim Vørs, vil også 

elske Carly Phillips’ Tag mig igen. 

 

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

24458791 
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