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møder han Sarah. Som ved et trylleslag er alting forandret. Det er forelskelse ved første blik, og det bedste
ved det hele er, at Sarah har det ligesom ham. Sommeren er smukkere end nogensinde før med Sarah, og
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mørke skygger, som Adam ikke bare kan ignorere. "En ø af lykke (...) uhyre præcist sansede og på en gang
nuancerede og klare scener hele vejen igennem ..." –BUM (Tidsskrift) "Det er befriende dejligt at læse om
den store kærlighed. Det sker så sjældent!" – Det Fri Aktuelt Hans Peter Rolfsen er en dansk forfatter. Han

bevæger sig inden for mange forskellige genrer og har både skrevet romaner, noveller, fagbøger samt en lang
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