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En fortælling om at finde sig selv under fjerne himmelstrøg 

Isabelle Broom tager læseren med til det græske øhav i ny roman om at søge tilbage 

til sine rødder og samtidig finde ud af, hvem man inderst inde er. 

 

I Vores kort over kærligheden møder vi Holly Wright, som har haft nogle hårde år, og som efter sin 

mors død er blevet god til at holde andre på afstand. Det gælder også kæresten, Rupert, som heller 

ikke får lov til rigtig at komme tæt på. 

En dag modtager Holly et brev med besked om, at en ukendt tante efter sin død har efterladt Holly 

et hus på den græske ø Zakynthos. Hun tager af sted, og i mødet med det græske øhav – og ikke 

mindst den tiltrækkende Aidan – begynder muren omkring hende stille og roligt at slå sprækker. 

Holly prøver at finde sig selv og samtidig finde ud af, hvorfor hendes familie blev splittet i to. Hører 

hun i virkeligheden til her på Zakynthos, eller er hendes rette hylde hjemme i England? 

 

Forfatterskabet: Britiske Isabelle Broom (f. 1979) har haft stor hjemlig succes med sine 

kærlighedsromaner. Hun har forfattet syv bøger, hvoraf Vores kort over kærligheden er den anden, 

der udkommer på dansk efter succesen Tusind stjerner og dig udkom i 2020. 

 

Anmeldelser af Vores kort over kærligheden: 

”En genial og stemningsfuld debut” – Bestsellerforfatter 

Paige Toon 

”En hjertevarm og charmerende fortælling om kærlighed, 

familie og vidunderlige Grækenland. Jeg elskede den!” 

– Prisvindende bestsellerforfatter Milly Johnson 

Det skriver de danske læsere om Isabelle Brooms 

første bog på dansk, Tusind stjerner og dig: 

”Sådan en bog, man bare sluger råt og helst uden 

afbrydelser, mens man hepper på hovedpersonerne.” 

– Bogblogger.dk  

”En virkelig smuk kærlighedshistorie.” – Mizzepii.dk  
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