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Familiedrama og romantik, når det er allerbedst 

Bestsellerforfatteren Barbara O’Neal udkommer nu for første gang på dansk, og med 

denne gribende fortælling om familiehemmeligheder, drama og romantik vil hun 

uden tvivl tage sine nye danske læsere med storm. 

Kits søster har været død i femten år, da Kit en dag ser hende i nyhederne på tv. Hendes søster, 

Josie, døde i et terrorangreb, men bag journalisten på tv-skærmen får Kit et kort glimt af en kvinde, 

der ligner søsteren på en prik. Ligheden er så slående, at også Kits mor er rystet, og Kit beslutter sig 

for at rejse til New Zealand, i håb om at Josie stadig er i live. 

I sin søgen efter søsteren må hun se fortiden i øjnene, og hun konfronteres med de mørke 

hemmeligheder, som har stået mellem hende og hendes søster siden deres barndom. 

Dengang vi troede på havfruer er en fortælling om det til tider vanskelige, men også ubrydelige 

forhold mellem søstre. I romanen stiller Barbara O’Neal skarpt på familiehemmeligheder og på, 

hvor svært det kan være at lægge fortiden bag sig, når den stadig spøger i nutiden. 

 

Forfatterskabet: Amerikanske Barbara O’Neals prisvindende bøger er udgivet i en lang række 

lande, og Dengang vi troede på havfruer tilbragte hele fire måneder på Amazons bestsellerliste og 

endte som en af de mest læste bøger i 2020. Det er hendes første udgivelse på dansk. 

 

Anmeldelser af Dengang vi troede på havfruer: 

”En vidunderlig og virkelig fængslende fortælling.” 

The Book Review 

”Dengang vi troede på havfruer er i sandhed 

spektakulær.” All About Romance  

”Nuanceret og indsigtsfuld, hjerteskærende og 

livsbekræftende. En fortælling, der fortjener en plads 

øverst i bunken med bøger på natbordet, som du næste 

gang skal læse.” Diamond Review, Jathan & Heather 
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