
 

Kontakt info@turbulenz.dk for bogforside, læseeksemplar og bøger til konkurrence. 
Forlaget Turbulenz, Østerbrogade 125, 5., 2200 København Ø. www.turbulenz.dk 

Et glimt af, hvad der gemmer sig bag de polerede glansbilleder 

Bestsellerforfatteren Jennifer Weiner stiller skarpt på vanskelige venindeforhold, 

vores tilstedeværelse på sociale medier, den kærlighed, vi nærer til vores venner og 

familie, og ikke mindst på, hvad der virkelig betyder noget her i livet. 

Daphne Berg bliver noget overrasket, da Drue Cavanaugh beder hende om at være brudepige ved 

Drues stort opslåede societybryllup. De to highschoolveninder skiltes som uvenner seks år tidligere, 

og Daphne har siden skabt sig en tilværelse som kropspositiv plussize Instagram-influencer. Rollen 

som den tykke veninde, der altid stod på sidelinjen, når den perfekte og velhavende Drue slog sig 

løs, har hun også lagt bag sig, og hun vil egentlig helst bare videre med sit liv. 

Drue er typen, der altid har haft det hele, bortset lige fra evnen til at kunne holde på en eneste ven. 

Skal Daphne acceptere invitationen og samtidig lukke den glamourøse og besnærende Drue ind i sit 

liv igen? En weekend på fortryllende Cape Cod til et eventyrbryllup sammen med alle, der er noget 

ved musikken, lyder tillokkende, og Daphne kan ikke modstå sin gamle venindes sirenesang. Og 

helt ærlig – hun er jo ikke den samme, som hun var engang, så hvad er egentlig det værste, der kan 

ske? Hun skulle bare vide … 

 

Forfatterskabet: Jennifer Weiner (f. 1970 i USA) har haft stor succes med sine romaner, hvoraf 

flere har været #1 på New York Times’ bestsellerliste, og bl.a. er hendes roman In her shoes blevet 

filmatiseret med Cameron Diaz i hovedrollen. 

Anmeldelse af Jennifer Weiners Sommerkulde 

” Der er vid og bid, grin og gys, men også en dybde, der giver 

det lette et klædeligt modspil” - ***** SØNDAG 

Anmeldelser af Jennifer Weiners andre bøger: 

”Der er humor, gnist og liv på hver side af denne rørende, 

spændende og sjove bog” – ****** Femina, anmeldelse af Det 

næstbedste 

”En underholdende komedie om kærlighed, forsmået venskab og 

hævn” – **** Alt for Damerne, anmeldelse af Bedste venner 

”Weiner leverer endnu en vinder, måske endda sin hidtil bedste 

bog.” – AARP, anmeldelse af Søster, søster 
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