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Den smukke læge Isobel Sørensen har set det meste. Selv i de mest frygtelige situationer har hun formået at
bevare roen, overblikket og sin faglighed. Lige indtil det går op for hende, at hendes hjertebarn,

nonprofitorganisationen Medpax, har problemer. Nogen har stoppet pengetilførslen, og det virker som et
personligt angreb.

 

Alexander De la Grip, den yngste søn i en af Sveriges mest magtfulde adelige familier, er en umoralsk
jetsetprins kendt for to ting: Sit gode udseende og sine mange kvinder. I et forsøg på ikke at skulle

konfrontere hverken ensomheden og virkeligheden, tilbringer han sit liv i en tåge af fester, sprut og sex. Men
da Alexander møder den iltre, men smukke læge, er han ikke et sekund i tvivl. Isobel skal være hans næste

erobring. Koste hvad det vil.

 

LØFTET er en medrivende fortælling om stærke kvinder, hed passion og de hemmeligheder, vi alle gemmer
på.

 

LØFTET er anden del i Simona Ahrnstedts populære samtidsserie.

 

Simona Ahrnstedt (født 1967) er svensk forfatter, psykolog og terapeut. Hendes bøger har solgt mere end
300.000 eksemplarer alene i Sverige og udkommer på mere end 15 sprog.
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Den smukke læge Isobel Sørensen har set det meste. Selv i de mest
frygtelige situationer har hun formået at bevare roen, overblikket og
sin faglighed. Lige indtil det går op for hende, at hendes hjertebarn,
nonprofitorganisationen Medpax, har problemer. Nogen har stoppet

pengetilførslen, og det virker som et personligt angreb.

 

Alexander De la Grip, den yngste søn i en af Sveriges mest
magtfulde adelige familier, er en umoralsk jetsetprins kendt for to
ting: Sit gode udseende og sine mange kvinder. I et forsøg på ikke at
skulle konfrontere hverken ensomheden og virkeligheden, tilbringer
han sit liv i en tåge af fester, sprut og sex. Men da Alexander møder
den iltre, men smukke læge, er han ikke et sekund i tvivl. Isobel skal

være hans næste erobring. Koste hvad det vil.



 

LØFTET er en medrivende fortælling om stærke kvinder, hed
passion og de hemmeligheder, vi alle gemmer på.

 

LØFTET er anden del i Simona Ahrnstedts populære samtidsserie.

 

Simona Ahrnstedt (født 1967) er svensk forfatter, psykolog og
terapeut. Hendes bøger har solgt mere end 300.000 eksemplarer

alene i Sverige og udkommer på mere end 15 sprog.
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