
VINTERSØSTRE
Suzanne drømmer om en perfekt jul med sine tre 

voksne døtre, der modvilligt kommer hjem, men julen 
bliver slet ikke, som hun havde håbet. 

Sarah Morgan

Sarah Morgan (f. 1948) er en engelsk forfatter, der bor lidt udenfor London sammen med sin mand og har 
to børn. Sarah Morgan har skrevet mere end 80 romantiske historier om moderne kvinder og mænd, og 
hendes fans elsker dem for deres varme og humoristiske fingeraftryk. 
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Julen bliver aldrig, som man planlægger 
den...
I Skotlands snedækkede højland drømmer Suzanne McBride om 
den perfekte, hyggelige jul. Hendes tre voksne, adopterede døtre 
er på vej hjem på juleferie, og hun glæder sig voldsomt til at se 
dem. Men julefreden får svære kår i den lille familie...

Arbejdsnakomanen Hannah ved, at hun ikke kan komme udenom 
at tilbringe ferien med sin familie for andet år i træk. Men denne 
gang er det ikke den kvælende fornemmelse af familie, der plager 
hende - det er den livsomvæltende hemmelighed, hun gemmer på. 
Beth, som går hjemme med sine to børn, har også en personlig 
krise. Det eneste, hun ønsker sig til denne jul, er hjælp til at 
beslutte, om hun skal vende tilbage til sit arbejde eller ej, men 
ingenting bliver, som hun havde håbet på.

Posy er den søster, som ikke flyttede væk, og hendes familie er 
afhængige af, at hun bliver, men er det nu også det bedste liv for 
hende selv? Burde hun ikke få mere ud af sit liv? For eksempel 
ham den nye, lækre nabo, Luke ...

Mens Suzannes drømme om den perfekte McBride-jul 
efterhånden minder mere om et mareridt, indser hun, at familien 
må rykke tættere sammen – og måske også begynde at tale 
sammen om, hvad der egentlig skete en barsk vinterdag for så 
mange år siden ...
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Bøger om julen 
Sarah Morgan elsker julen, og har udgivet flere bøger, 
hvis handling foregår ved juletid.

"Der er noget ved en julehistorie, der får mig hver 
gang. Giv mig en bjælkehytte, en brændende pejs og en 
lækker helt, så er jeg er glad." - Sarah Morgan 
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