
Vidunderlig efterårsroman i to tidsspor om længsel, tab og tilgivelse 

 

Sarah Jio: Brombærvinter 

Den amerikanske bestsellerforfatter Sarah Jio leverer med Brombærvinter en spændingsfyldt og 

romantisk læseoplevelse til efterårskulden.  

 

Seattle, 1933. En forårsaften kysser alenemor Vera Ray sin treårige søn godnat og tager på arbejde på 

hotellet, hvor hun har nattevagt. I løbet af natten begynder det at blæse op til snestorm, selvom det er maj 

måned. Da Vera endelig kommer hjem, er den lille Daniel forsvundet fra sin seng. Ude på gaden finder hun 

Daniels yndlingsbamse, men alle andre spor er dækket af sne. Vera prøver febrilsk at finde ud af, hvad der 

er sket med hendes dreng. 

 

Seattle, 2010. I maj måned firs år senere raser en lignende snestorm over byen. Claire Aldridge, som er 

journalist på den lokale avis, falder over den gamle forsvindingssag og bliver nærmest besat af at finde ud 

af, hvad der skete med den lille dreng. Samtidig opdager hun en uventet forbindelse mellem Vera Ray og 

hende selv, der sætter Claires eget liv i perspektiv.  

 

Det siger de udenlandske anmeldere: 

 

”Engagerende og fascinerende bog om kærlighed, tab, skandaler og tilgivelse.” - Publishers Weekly 

 

”Med sin berusende blanding af mysterium, historie og romantik, er denne bog svær at lægge fra sig.” -

 Real Simple Magazine 

 

”En bog som er ventet med længsel … Denne roman vil tryllebinde Jios læsere og få dem til at råbe på 

mere.” - Kirkus Review 

 

Sarah Jio skriver bøger inden for de populære genrer feel good og romantik og spænding. Hendes bøger 

har ligget øverst på bestsellerlisterne i New York Times og USA Today og udkommer i 27 lande. Jio har 

arbejdet flere år som journalist for bl.a. Glamour og USA Today og er også vært for podcasten Mod about 

you. Hun bor i Seattle med sine tre sønner og sin mand. Brombærvinter er hendes tredje bog på dansk. 
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