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To forfattere med skriveblokering indgår et skæbnesvangert væddemål i denne gnistrende 
romance, der ved udgivelsen i USA strøg direkte ind på New York Times’ bestsellerliste og blev 
udråbt til årets sommerroman i mere end tyve toneangivende medier lige fra New York Times 
og CNN til Oprah Magazine. 
 
Augustus og January er som nat og dag. Han er anmelderrost romanforfatter, hun skriver 
romantiske bestsellere. Han er en sortsynet realist, hun er en ægte drømmer. De har dog én ting 
til fælles: De lider begge to af skriveblokering. 
 
En aften indgår de et væddemål, som kan vise sig at vende op og ned på alle deres overbevisninger 
om kærlighed, litteratur og lykkelige slutninger. I løbet af de næste tre måneder skal de bytte 
roller. Augustus skal skrive en romance, og January skal skrive en litterær roman. Hun skal lære 
ham alt, hun ved om romantik og kærlighedsromaner, og han skal indvie hende i kunsten at skrive 
om ”det virkelige liv”. Ingen problemer!  
 
Strandlæsning er en romantisk fortælling om kærlighed, tab og familiehemmeligheder.  
 
"Strandlæsning tindrer ligesom eftermiddagssolen i havoverfladen på en smuk dag på stranden, 
men det er også en bog, der gør indtryk, længe efter at solen er gået ned, og sandet er børstet af 
tæerne." - Entertainment Weekly 
 
"Læserne vil med sikkerhed falde pladask for denne hjertevarme meta-romance." – Publishers 
Weekly  
 
"En hjertevarm fortælling om at give livet og kærligheden en chance til." – Kirkus Reviews 
 
“En charmerende kærlighedshistorie, der slår benene væk under én og får hjertet til at banke." – 
Booklist 
 

Emily Henry er en 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. Bogen var finalist i Goodreads Choice Awards 

2020, hvor den var nomineret i kategorien bedste kærlighedsroman.   
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