Eventyr og identitetssøgen under fjerne himmelstrøg
Isabelle Broom tager atter en gang læseren med på en eventyrlig rejse, og denne gang
går turen til New Zealand i en søgen efter identitet, men undervejs er der også tid til
lidt kærlighed og romantik down under.

Isabelle Brooms bøger er perfekte som ferielæsning, og Det var en vintermorgen er absolut ingen
undtagelse. Mød Genie, som går rundt og er trist hjemme i England, for de frostklare morgener og
alle julelysene og juledekorationerne minder hende om, at der nu er gået et helt år, siden hun
mistede sin adoptivmor. Hun har aldrig i sit liv følt sig mere ensom – indtil hun finder ud af, at
hendes biologiske mor stadig er i live og bor i New Zealand.
Det betyder en rejse til den anden side af jordkloden for at møde den kvinde, som gav hende fra sig,
men vil Genie finde de svar, hun leder efter? Eller finder hun helt andre uventede eventyr?

Forfatterskabet: Britiske Isabelle Broom (f. 1979) har haft stor hjemlig succes med sine
kærlighedsromaner. Hun har forfattet otte bøger, og Det var en vintermorgen er hendes tredje
udgivelse på dansk.

Anmeldelser af Isabelle Brooms andre bøger:
”En genial og stemningsfuld debut” Bestsellerforfatter
Paige Toon om Vores kort over kærligheden
”Sådan en bog, man bare sluger råt og helst uden
afbrydelser, mens man hepper på hovedpersonerne.”
Bogblogger.dk om Tusind stjerner og dig
”Læsere af Lucinda Rileys bøger om De syv søstre vil
være i godt selskab med denne bog.” Lektørudtalelse om
Vores kort over kærligheden
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