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Diana Jonsson har ikke lyst til at forlade Tanzania for at tilbringe 
november og december i det mørke Sverige. Hun har ikke lyst til at blive 
konfronteret med følelsen af ikke at høre til, og hun har bestemt ikke lyst 
til at fejre svensk jul med alle de forventninger det indebærer. Men hun 
formår ikke at sige nej, da hendes mor for tredje år i træk spørger om 
hun vil komme hjem og holde jul i Sollentuna. Vikariatet på 
akutmodtagelsen giver hende jo også chancen for at tjene lidt tiltrængte 
penge. To måneder, det kan hun vel klare? Hun skal bare have julen 
overstået, for i januar venter et nyt arbejde i Kenya. 
 
Men i Sverige er der ikke noget der bliver som hun havde forestillet sig. 
Kollegerne Gunnel, Blaze og Erik kommer hurtigt til at betyde noget for 
hende og da det viser sig at Dianas formodede afdøde far ikke bare 
lever, men desuden har en ny familie, kan hun ikke lade være med at 
opsøge sin halvsøster. Bare for at se hvordan hun ser ud. 
 
Diana havde håbet på en ukompliceret og enkel jul med sin mor, men fra 
tid til anden får man meget mere end man har bedt om. 
 
En uønsket julegave er en juleroman fyldt med humor, varme, 
komplicerede familierelationer og kærlighed i et stresset sygehusmiljø.  
 
Tags: Feelgood; Romantik; Kærlighed; Familierelationer; Kvindelig 
hovedperson; Personlig udvikling; Det moderne liv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om forfatteren 
Sara Molin begyndte at skrive fiktion i 
2014 og har allerede gjort sin entré i 
feelgood-verdenen med stor bravour. 
Med endnu kun to bøger udgivet, bliver 
hun kaldt Sveriges svar på Sophie 
Kinsella og inkluderer let relaterbare 
karakterer. 
Sara Molin underviser på deltid i svensk 
på et gymnasium, og resten af tiden 
bruger hun på at skrive, foruden at 
tilbringe tid sammen med sin mand og 
deres tre børn i Sollentuna, hvor de bor. 
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