Forførende kærlighedsroman i to tidsspor af bestsellerforfatteren Sarah Jio
Sarah Jio: Når violerne blomstrer

Kærlighed og romantik forenes med historie og hemmeligheder i Sarah Jios internationale
bestsellerroman om en kvinde, der skal genopfinde sit eget liv efter et forlist ægteskab.
Engang lå verden for Emily Wilsons fødder. Hun havde skrevet en bestseller og boede i en vidunderlig
lejlighed i New York med sin drømmemand.
Ti år senere er lykken vendt. Hendes mand har fundet en anden, hun har ikke skrevet en linje i årevis, og
hendes læsere har glemt alt om hende. Derfor takker hun ja, da hendes grandtante inviterer hende til at bo
en måned i sit hus på øen Bainbridge Island. Her på den smukke ø har Emily tilbragt sin barndoms somre og
oplevet den allerførste forelskelse.
Gemt i en skuffe på sit værelse finder Emily en gammel dagbog, der rummer en for længst glemt
kærlighedshistorie fra 1940’erne – og en hemmelighed, der kommer til at vende og op ned på Emilys liv.
Samtidig krydser to meget forskellige mænd Emilys vej.
Den amerikanske feelgood-stjerne Sarah Jio har skrevet en kærlighedsroman, der er fortalt i to tidsspor, og
som vil gå lige i hjertet på fans af Kate Morton og Lucinda Riley.
Udenlandske anmeldercitater:
”En herlig blanding af historie, mystik og romantik.” – Library Journal
”Mysterier møder romantik i denne altopslugende roman … Læsere vil være underholdt fra start og helt
frem til den tilfredsstillende slutning.” – Woman’s Day
”En vidunderlig fortælling om kærlighed og svigt.” – Beth Hoffmann, forfatter
”Hvad får du, hvis du blander historie, kærlighedsroman og mysterium? Når violerne blomstrer – en roman
som minder os om, hvordan fortiden indhenter én, og som samtidig rummer flere store overraskelser.” –
Jodi Picoult, forfatter

Sarah Jio bor i Seattle med sine tre sønner og sin mand. Hendes bøger udkommer i 27 lande. Når violerne
blomstrer er hendes anden bog på dansk. I 2019 udkom Alle blomsterne i Paris.
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