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Hos Gads Forlag udvider vi det skønlitterære
program markant i 2021. Ikke kun hvad angår
antallet af titler, men også hvad angår genrer
og sprogområder og ikke mindst vingefang. Så
det er med en særlig glæde og spænding, at vi
her kan præsentere forårsprogrammet for 2021.
Her er både store litterære navne fra Danmark
og udlandet, internationale bestsellere, god
lænestolsunderholdning og debutanter, der lyser
af talent. Vi har startet en helt ny udgivelseslinje
med dansk skønlitteratur – en linje vi kommer til
at udvikle meget mere i den kommende tid.
I den skønlitterære redaktion hos Gads Forlag
har vi disse drømme og ambitioner: Vi vil have
diversitet og bøger med vægt. Vi vil overskride
tabuer og give rum til udsatte stemmer. Vi vil
udgive skønlitteratur af høj kvalitet og med
gennemslagskraft, vi vil udgive vidunderlige
bøger, man har lyst til at læse i ét stræk, diskutere
og anbefale til højre og venstre. En stor tak til de
forfattere og oversættere, der allerede med dette
program for foråret 2021 er en del af denne drøm.
Vi kan slet ikke vente med at udgive jeres bøger!
Julie Paludan-Müller
Redaktionschef

Dorthe Nors Henrik Saxgren

En linje i verden
Forfatter Dorthe Nors og fotograf Henrik
Saxgren står bag værket En linje i verden.
Det er en fortælling fra Vestkystlinjen, som
strækker sig fra Skagen og helt til Vadehavets begyndelse i Holland. Og en bog om at
møde naturen som menneske.
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Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
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Dorthe Nors

Henrik Saxgren

(f. 1970) er en markant og internationalt hyldet

(f. 1953) er en prisbelønnet fotograf

stemme i dansk litteratur. Hendes bøger er ud

og kunstner med store udstillinger i

kommet i 25 lande, og hun bidrager ofte til medier

Danmark og udlandet bag sig. Han

som The Guardian, BBC og The New Yorker.

har udgivet flere bøger, senest stor

Dorthe Nors har modtaget P.O. Enquist-prisen og

værket Ultima Thule (2017) og bogen

været finalist til den internationale Man Booker

Tøndermarsken sammen med forfatter

Pris. Hun har senest udgivet novellesamlingen Kort

Hans Edvard Nørregård-Nielsen

over Canada (2018), som bl.a. blev kåret til en af de

(2019).

ti bedste oversatte bøger i Storbritannien i 2020.

Forår 2021
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Fine Gråbøl

Ungeenheden
Ungeenheden er Fine Gråbøls debut. En
omsorgsfuld og kritisk roman om en gruppe unge i psykiatrien og deres fælles liv på
et bosted i København.
Ungeenheden holder til på 5. sal. Beboerne her
er alle henvist efter Servicelovens §107 og lever
sammen med hinanden og et psykiatrisk system.
De er hårdføre, lysende eksistenser midt i den mur
stensbygning, som udgør bostedet. Over en lang,
varm sommer følger vi de unge og de små dramaer
og store katastrofer, der tegner deres hverdag med
hinanden og personalet, mens de øver sig i at leve
et almindeligt liv: at koge en suppe, at sove om
natten, at undgå at dø for egen hånd. Ungeenheden
er en undersøgelse og en kritik og et smukt fortalt
indblik i et sart og særligt fællesskab.

ROMAN · GADS FORLAG
Genre: Roman
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 21. april 2021
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Fine Gråbøl
(f. 1992) debuterer med Ungeenheden.
Hun er en del af skriftkollektivet
BMS (Blod, måne, søndag), som er
kendt for sine performances, og som
i fællesskab har udgivet digtsamlin
gen Knoglemarv lavendel (2018).

Forår 2021
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Aaiún Nin

På min huds sorthed

Solgt til
udgivelse
i USA og
Tyskland

Aaiún Nin debuterer med digtsamlingen
På min huds sorthed. Digtene kredser om
kroppen: den sorte krop, queer-kroppen og
den vold og undertrykkelse, som kroppen
konfronteres med.
Aaiún Nin skriver med afsæt i sit eget liv om at
vokse op i et konservativt samfund i Angola, hvor
der er særlige forventninger til kvinder, og hvor
kolonitiden stadig trækker spor gennem samfun

AAiún nin

det og familien. Om at være asylansøger og om at
være sort i verden. Om seksualiteten som et sted at
være, når man ikke har noget hjem. Om at overleve

På min huds sorthed

og forsøge at leve sit eget liv. Aaiún Nin skriver
politisk og med vrede, mod og håb. Det er poesi,
der lyser af talent og protest.

Digte
Gads Forlag

Genre: Digte
Oversat af: Mette Moestrup
Format: Hæftet med flapper og e-bog
Udgivelsesdato: 21. maj 2021
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Aaiún Nin
f. 1991 i Angola, er en queer
forfatter og spoken word artist.
På min huds sorthed er Aaiún
Nins debut, og bogen er allerede
inden udgivelse solgt til USA og
Tyskland. Forfatteren er blevet
beskrevet som ”et sjældent stort
talent i dansk litteratur”
(Politiken).

Forår 2021
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Bernardine Evaristo

Pige, kvinde, andet
Bernardine Evaristos Pige, kvinde, andet
modtog Bookerprisen i 2019 og er kåret til
årets bog i England 2020.
I en stor, forgrenet fortælling møder vi 12 sorte
kvinder i England, hvis liv er indbyrdes forbundne.
De spænder vidt i alder, seksualitet og social status,
fra en teaterinstruktør på sin premiereaften til en

VINDER AF BOOKER-PRISEN

ung influencer og en nedslidt skolelærer. Alle søger
de efter noget – en fælles fortid, en meningsfuld
fremtid, nogen at elske. Eller måske bare et lille
glimt af håb. Pige, kvinde, andet er en gribende,
politisk og til tider ustyrligt morsom roman om
identitet, feminisme, race og tilhørsforhold, fortalt
i et originalt litterært greb.

ROMAN

GADS
FORLAG

Genre: Roman
Originaltitel: Girl, Woman, Other
Oversat af: Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 4. juni 2021
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Bernardine Evaristo
(f. 1959) er en prisvindende engelsk forfatter, essay
ist, dramatiker og kritiker med et stort forfatterskab
bag sig. Pige, kvinde, andet er hendes store gennem
brud. Den indbragte hende Bookerprisen i 2019 og
er kåret til årets bog i England 2020, hvor den har
solgt en million eksemplarer. Pige, kvinde, andet er
under udgivelse over hele verden.

Forår 2021
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Annie Ernaux

Årene
Årene betragtes som et hovedværk i fransk
litteratur. Romanen er blevet sammenlignet med Marcel Prousts På sporet af den
tabte tid, men Annie Ernaux’ perspektiv er
folkeligt, intimt og moderne.
Årene er en fortælling om Frankrig og en kvindes
liv. Fra Annie Ernaux’ opvækst i en arbejderklasse
familie til tiden som lærer, forstadslivet med
mand og børn og tilværelsen med en ung elsker
efter skilsmissen – og gennem det hele livet som
skrivende. Mest af alt er Årene en bog om tid. Den
er fortalt fra et kollektivt ståsted og forsøger med
afsæt i fotografier og erindringsbilleder at fange
selve tidens sprog og gang. Vi oplever de små skred
og de store samfundsændringer: efterkrigstiden,
studenteroprøret i 1968, globalisering og forbrugs
kultur.

Genre: Roman
Originaltitel: Les Années
Oversat af: Lilian Munk Rösing og Birte Dahlgreen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 26. marts 2021
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Annie Ernaux
(f. 1940) regnes for en af Frankrigs
største nulevende forfattere. Pris
belønnet, anerkendt og bredt læst.
Ernaux er kendt for sine selvbiogra
fiske romaner, hvor hun udforsker te
maer som familierelationer, klasse
og seksualitet. Hun nævnes ofte
som en kandidat til Nobelprisen
og har særdeles velfortjent fået
et internationalt gennembrud
– i en alder af firs.

Forår 2021
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Edward St Aubyn

Dobbeltblind
Dobbeltblind er en ny roman af Edward St
Aubyn, forfatter til bøgerne om Patrick
Melrose. En suverænt velskrevet fortælling
om menneskers begær efter viden, penge,
sex, kærlighed, magt – og et sted at høre til.
Romanen udspiller sig omkring et biotech-miljø
og følger tre venner, der på hver sin vis er optaget
af menneskets forhold til naturen, i et år fuld af
dramatiske omvæltninger. Den bevæger sig mellem
London, den franske Riviera, Californien og et
genforvildet landskab i Sussex.

Edward
St Aubyn

Dobbeltblind er fuld af presserende spørgsmål og
fører læseren ind i genetikkens, neurovidenska
bens og psykologiens verden og formår i samme
bevægelse at fortælle en rørende og vild historie
om kærlighed, frygt og mod.

Dobbeltblind
Roman | Gads Forlag

Genre: Roman
Originaltitel: Double Blind
Oversat af: Camilla Christensen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 31. marts 2021
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Edward St Aubyn
(f. 1960) er en engelsk forfatter. Han
slog igennem med bøgerne om Patrick
Melrose, som bygger på selvbiografisk
stof. Melrose-bøgerne optræder på
BBC’s liste over de bedste 100 britiske
bøger, der nogensinde er udkommet.

Forår 2021
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Ben Lerner

Topekaskolen

”Fremtiden
for romanen
er lige her.”
SALLY
ROONEY

Et mesterligt fortalt drama om fortrængte
familiehemmeligheder, amerikansk identi
tet og sprogets magt. I et lysende klart
sprog og med stort intellektuelt og humoristisk overskud beviser Ben Lerner, at han
er en af vor tids største nulevende amerikanske forfattere.
Topeka, Kansas, sidst i 1990'erne. I centrum står
high school-eleven Adam Gordon og hans foræl
dre, psykologerne Jane og Jonathan. Jane er en be
rømt feministisk forfatter, og Jonathan er ekspert
i at få problematiske teenagedrenge til at åbne sig.
Herfra spindes tråde fremad og tilbage i tiden. Fra
forældrenes opvækst og første møde til aktuelle de
monstrationer om forholdene ved den mexicanske
grænse. Fra at begære sin næstes hustru til en fatal
billardkugle i en kælder.

”Lerner er en svimlende intelligent forfatter.
Et godt sted at starte for alle, der ønsker
at forstå nutidens USA bedre.”
THE TIMES

Genre: Roman
Originaltitel: The Topeka School
Oversat af: Nete Harsberg
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 16. april 2021
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Ben Lerner
(f. 1979) er en kritikerrost og
prisvindende amerikansk
forfatter. Han underviser i litte
ratur på Brooklyn College i New
York og har udgivet digtsam
linger, romaner og litteratur
kritik. Han har tidligere været
blandt finalisterne til adskillige
prestigefyldte litteraturpriser,
bl.a. Pulitzerprisen og National
Book Award. Topekaskolen er
hans anden bog på dansk.

Forår 2021
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Elizabeth Gilbert

Kvindernes by
Kvindernes by er en sprudlende historisk
roman om 1940’ernes teatermiljø i New
York fuld af glamour, krig og kærlighed.

Af
forfatteren
til
Spis, bed,
elsk

Det er en fortælling om modige livsvalg
og kvindeligt begær af forfatteren til den
internationale bestseller Spis, bed, elsk.
I sommeren 1940 ankommer den nittenårige
Vivian Morris til New York. Hun skal bo hos sin
tante Peg, som er indehaver af et charmerende om
end noget nedslidt varietéteater på Manhattan.
Vivian får arbejde som kostumeskrædder på teatret,
og verden og livet åbner sig for hende – indtil hun
en dag tager et fatalt skridt. Vivian må indse, at
hun er nødt til at lære at leve flere liv for at få den
frihed, som hun ønsker. Og først som gammel
kvinde er hun klar til at fortælle sin historie – en
historie om sensualitet og livsvilje, om tab og kær
lighed i kvindernes by.

”En storslået, mangefacetteret
og indsigtsfuld hyldest til kvinder.”
THE GUARDIAN

Genre: Roman
Originaltitel: City of Girls
Oversat af: Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 20. januar 2021
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Oversat skønlitteratur

Elizabeth Gilbert
(f. 1969) er en amerikansk forfatter.
Hun har skrevet både romaner og
nonfiktion og er ikke mindst kendt
for den selvbiografiske fortælling
Spis, bed, elsk. Bogen er solgt i 12
millioner eksemplarer over hele
verden og satte også Gilbert på
Time Magazines liste over de 100
mest indflydelsesrige mennesker i
verden.

Forår 2021
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Ragnar Jónasson

Mørket Øen
og

Den islandske krimiforfatter Ragnar Jónasson debuterer på dansk med trilogien om
Hulda Hermannsdóttir fra Reykjavik Politi.
Bøgerne om den egensindige Hulda har vakt vild
international begejstring, og trilogien er blevet
kaldt ”en milepæl” inden for moderne krimi.
Trilogien er fortalt i omvendt kronologi – i den
første bog, Mørket, møder vi den ældre Hulda, der
er blevet tvunget på tidlig pension af sin chef og
skal opklare sin sidste sag. I den anden bog, Øen,
følger vi Hulda, som er midtvejs i sin karriere og
både arbejder med en sag om et mystisk dødsfald

”ER HAN DEN BEDSTE KRIMIFORFATTER I VERDEN I DAG?”
THE SUNDAY TIMES

på en isoleret beliggende ø og har gang i en privat
efterforskning, der skal kaste lys over hendes
egen historie. Mørket og Øen udkommer begge på
dansk i foråret 2021, og tredje bind udkommer i
efteråret 2021.

”Er han den
bedste krimiforfatter
i verden lige nu?”
The Sunday
Times
KRIMI | GADS FORLAG

Genre: Krimi og spænding
Originaltitel: Mørket: Dimma, Øen: Drungi
Oversat af: Rolf Stavnem
Format: Indbundet med smuds, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: Mørket: 5. februar 2021, Øen: 11. maj 2021
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Krimi og spænding

Ragnar Jónasson
(f. 1976) er fra Island og regnes for
en af de store nye nordiske krimi
stjerner. Hans bøger er solgt i 1,5
million eksemplarer og udkommer i
32 lande. Bøgerne hyldes af interna
tionale kritikere og topper bestseller
lister i England, Sverige, Tyskland
og Frankrig.

Forår 2021
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Elly Griffiths
(f. 1963) voksede op i London og arbejdede
som forlagsredaktør, før hun blev forfatter på fuld tid. Hun er blevet tildelt en
lang række priser for sin bestsellerserie om
arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway,
som har vundet en enorm popularitet
blandt læserne.
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Elly Griffiths

Kvinden i blåt
Kvinden i blåt er ottende selvstændige bind
i den populære krimiserie om arkæolog og
knogleekspert Ruth Galloway.
En mystisk kvindeskikkelse klædt i en blå kappe

Over 100.000
solgte eksemplarer
i Danmark

sidder på kirkegården i Walsingham og ser ud,
som om hun venter på nogen. Dagen efter bliver
hun fundet myrdet, og vicekriminalkommissær
Nelson kan konstatere, at hun var en fotomodel
indlagt på en lokal afvænningsklinik.
Samtidig bliver Ruth Galloway kontaktet af en
veninde, som er begyndt at modtage hadske, ano
nyme breve med referencer til ”en kvinde i blåt”.
Sammenhængen mellem den døde kvinde og trus
selsbrevene kan umuligt være et tilfælde. Mens det
lille samfund forbereder sig på det årlige påskespil
om Jesu korsfæstelse, indleder Ruth og Nelson en
kamp mod tiden. For alt tyder på, at morderen vil
slå til igen.

”Den mest interessante krimihelt lige nu …
Hun er relaterbar og ægte og kan lægge
krimipuslespil som ingen anden.”
POLITIKEN

Genre: Krimi og spænding
Originaltitel: The Woman in Blue
Oversat af: Lærke Pade
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 3. marts 2021
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Elly Griffiths

Døden mellem linjerne
Ny gåsehudsfremkaldende krimi af forfatteren til de populære Ruth Galloway-bøger.
Clare Cassidy er underviser i litteratur og skriver
på en bog om den gotiske roman og forfatteren

EDGAR AWARD
2020
Bedste kriminalroman

R.M. Hollands skrækhistorier, så hun er vant til
mord. I hvert fald i teorien. Men da en af hendes
kollegaer bliver fundet død, forenes teori og virke
lighed på grusomste vis.
Ved siden af ofret ligger en lap med et citat af R.M.
Holland, og politiet er overbevist om, at nøglen til
det makabre mord skal findes i bøgerne.
Clare er skrækslagen ved tanken om, at morderen
kan være en, hun kender. Hun tør ikke betro sig
til nogen og tyr i stedet til sin dagbog. Men en dag
bemærker hun noget mystisk på en af siderne i
bogen: Nogen har efterladt en besked til hende i
en fremmed håndskrift. Pludselig minder begiven
hederne i Clares eget liv foruroligende meget om
plottet i en af hendes yndlingshistorier. Men kan
hun nå at skrive slutningen om i tide?

Genre: Krimi og spænding
Originaltitel: The Stranger Diaries
Oversat af: Ane Lauenblad
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 11. juni 2021
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Cara Hunter

Ingen udvej

Kåret til
en af de 100
bedste krimier
siden 1945 i
The Sunday
Times

Kriminalinspektør Fawleys værste mareridt
bliver til virkelighed, da han skal opklare en
af de mest skræmmende sager i sin karriere i dette tredje selvstændige bind i Cara
Hunters spændingsfyldte Oxford-serie.
Midt i juleferien bliver to børn reddet ud af et
brændende hus i det nordlige Oxford. Den mind
ste af drengene er død, og hans storebror svæver
mellem liv og død. Hvorfor var de alene hjemme?
Hvor er deres mor, og hvorfor tager deres far ikke
telefonen?
Da kriminalinspektør Fawley begynder at søge
efter svar, står det efterhånden klart, at branden
ikke var en ulykke. Det var mord. Og morderen er
stadig på fri fod ...

Genre: Krimi og spænding
Originaltitel: No Way Out
Oversat af: Brian Christensen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 17. marts 2021
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Krimi og spænding

Cara Hunter
er en af Englands førende
krimiforfattere. Hendes
anmelderroste bøger om den
arbejdsomme og grundige kri
minalinspektør Adam Fawley og
hans team hos Thames Valley
Police udkommer i 21 lande og
har solgt over 1 million eksem
plarer verden over.

Forår 2021
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Lisa Jewell

Den usynlige pige
En gribende og spændingsfyldt krimi om

INTERNATIONAL
BESTSELLER
FORFATTER

svigt og mørke familiehemmeligheder, fuld
af twists og uventede drejninger.
Efter sine forældres død har 17-årige Saffyre Mad
dox gået i terapi hos børnepsykologen Roan Furs.
Da Roan efter tre år afbryder behandlingen, føler
Saffyre sig svigtet, og i ly af mørket begynder hun
at udspionere Roan og hans familie for at bevare
en forbindelse til ham.
Over for familien Furs' hus bor Owen Pick. Han
er i begyndelsen af trediverne, har aldrig haft en
kæreste og bor på sin tantes gæsteværelse. Og så er
han for nylig blevet fyret fra sit job som lærer efter
at være blevet beskyldt for seksuelt krænkende
adfærd. Han benægter selv på det kraftigste, og
da han desperat en dag søger professionel hjælp
online, bliver han suget ind i internettets mørkeste
afkroge.
På valentinsdag forsvinder Saffyre sporløst – og
det viser sig, at Owen var den sidste, der så hende i
levende live.

“Får dig helt ud på kanten af sædet.”
USA TODAY
Genre: Krimi og spænding
Originaltitel: Invisible Girl
Oversat af: Lisbet Kjær Johansen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 2. juni 2021
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Krimi og spænding

Lisa Jewell
(f. 1968) er engelsk bestseller
forfatter. Hun arbejdede flere år
i modeverdenen, inden hun fik
et gennembrud som forfatter. I
dag udkommer hun i 25 lande og
har solgt millioner af bøger på
verdensplan. Den usynlige pige er
hendes fjerde spændingsroman
på dansk.

Forår 2021
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Emily Henry

Strandlæsning
I denne gnistrende sommerromance indgår
en romanceforfatter, der har mistet troen
på kærligheden, og en litterær forfatter
med skriveblokering et skæbnesvangert

Finalist i
GOODREADS CHOICE
AWARDS 2020
Bedste kærlighedsroman

væddemål, som kan vise sig at vende op og
ned på alle deres overbevisninger om kærlighed, litteratur og lykkelige slutninger.
Augustus og January er som nat og dag. Han er
anmelderrost romanforfatter, hun skriver roman
tiske bestsellere. Han er en sortsynet realist, hun
er en ægte drømmer. I løbet af sommeren skal de
bytte roller: Augustus skal skrive en feel good-ro
man, og January skal skrive en stor, litterær roman.
Ingen problemer! Inden sommeren er ovre, vil de
begge to have skrevet deres bøger færdigt, og ingen
kommer til at forelske sig. Overhovedet.

Genre: Romantik
Originaltitel: Beach Read
Oversat af: Betty Frank Simonsen
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 19. maj 2021
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Romantik & feel good

Emily Henry
er amerikansk bestsellerforfatter.
Hun skriver bøger om kærlighed
og familierelationer og har
studeret kreativ skrivning
ved Hope College og New
York Center for Art &
Media. Strandlæsning
er hendes debut på
dansk.
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Ewa Klingberg

Sølvtøj og sød musik
SVERIGES
NYE
FEEL GOODDRONNING

En hjertevarm feel good-roman om livets
uventede drejninger og to stærke kvindeskæbner, der mødes på tværs af århundreder – til alle, der elsker Jenny Colgan og
Jojo Moyes.
Knap er Jeanettes mand lagt i graven efter en
ulykke, før hendes besværlige svigermor kommer
anstigende og kræver at få til lov at flytte ind hos
hende.
Jeanette indvilliger modvilligt og søger tilflugt på
loftet, som trænger til en oprydning – og blandt
alle de gamle ting gør hun et uventet fund, der
giver hende indsigt i en gribende skæbne fra
1800-tallet.

Genre: Feel good
Originaltitel: Lånat silver och krossat glas
Oversat af: Rikke Toft Kleemann
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 26. marts 2021
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Ewa Klingberg
er svensk forfatter. Hun er oprin
delig uddannet lærer, men lever
i dag af at skrive. Sølvtøj og sød
musik er hendes anden roman på
dansk – tidligere er udkommet
Kræmmerfund og kærlighed.
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Sarah Jio

Den sidste kamelia
”Sarah Jios
charmerende romaner
går lige i hjertet.”
EMILY
SALOMON

En skøn feel good-fortælling i to tidsspor
fuld af romantik og mysterier til alle, der
elsker Lucinda Riley og Downton Abbey.
På tærsklen til 2. verdenskrig tager Flora, en ung
amatørbotaniker, job som barnepige på et afsides
liggende engelsk gods.
I virkeligheden er hun hyret til at infiltrere godset
og stjæle en yderst sjælden plante. Det allersidste
kendte eksemplar af kameliaplanten Middlebury
Pink holdes nemlig skjult på godset, og det er nu
Floras opgave at finde den.
Et halvt århundrede senere flytter landskabsarki
tekten Addison ind på godset og bliver fuldkom
men overvældet af stedets fantastiske blomster
have, som er fuld af kameliablomster. Her finder
hun en gammel dagbog, som viser sig at gemme på
nogle mørke hemmeligheder – og hun begynder at
frygte, at hun selv kan være i fare.

Genre: Feel good
Originaltitel: The Last Camellia
Oversat af: Ulla Oxvig
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 18. juni 2021
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Sarah Jio
(f. 1978) er amerikansk best
sellerforfatter. Hendes bøger
udkommer i 27 lande og har
solgt millioner af eksemplarer
verden over. Den sidste kamelia er hendes fjerde roman
på dansk. Hun bor i Seattle
med sin mand og sine tre
sønner.
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