Pressemeddelelse
Skeletterne vælter ud af skabet i varmt og humoristisk juledrama
En jul i familiens skød kan være hyggeligt, men en hel uge i isolation med sin
familie lyder mere ... klaustrofobisk! Det er netop, hvad familien Birch står
over for i Francesca Hornaks debutroman Julen varer længe ... En roman
pakket med humor, intriger og ikke mindst masser af overraskelser.
Det er jul, og for første gang i mange år er familien Birch samlet under ét tag. Selv Emma og Andrews
ældste datter, der normalt er ude for at redde verden, er rejst hjem til familiehuset nord for London.
Men Olivia er kun kommet, fordi hun var nødt til det. Efter flere måneder i epidemiramte Liberia er
hun tvunget til at tilbringe juleugen i karantæne.
I de næste syv dage bliver familien Birch afskåret fra omverdenen og tvunget ind i hinandens liv.
Mens Olivia kæmper med sit kulturchok, har resten af familien deres at se til. Lillesøster Phoebe er
travlt optaget af bryllupsplaner, men opfører hendes forlovede sig ikke lidt mærkeligt? Emma er fast
besluttet på at skjule sin kræftdiagnose, og Andrew har netop modtaget en e-mail fra en voksen søn,
han ikke anede eksisterede.
Snart begynder hemmelighederne at sive ud, og alle opdager, at de ikke ved helt så meget om deres
familie, som de gik og troede. Det bliver en lang jul …
Julen varer længe ... inviterer dig til jul hos en familie, der måske har endnu flere problemer end
din egen. Det er en lun og charmerende, men også bidende roman om de gnidninger og glæder, der
opstår, når vi tilbringer tid med dem, der kender os bedst.
Forfatter Marian Keyes siger om bogen: »Jeg ELSKEDE den! Varm og menneskekærlig, sjov og sørgelig
og med et fantastisk plot fyldt med uventede drejninger. Julen varer længe ... er en gennemført
nydelse at læse fra start til slut. Francesca Hornak er et ægte talent. Helt igennem skøn!«.
Francesca Hornak er journalist og forfatter. Hun har blandt andet haft en fast klumme i engelske
The Sunday Times og har skrevet for The Guardian, Elle og Cosmopolitan. Julen varer længe ... er hendes
debutroman.
Forlaget Alhambra har eksisteret siden 2016 og er et imprint under fagbogsforlaget Frydenlund, etableret i 1990.
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