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Biter av lykke er en sjarmerende roman om en gruppe pensjonerte venninner som forlater Norge for å starte
kakaoplantasje på Fiji. Hvordan vil virkeligheten møte drømmene? Humoristisk, varmt og tankevekkende om
å starte på ny i moden alder.
Kjære gode venn - Kan jeg fortsatt kalle deg det?
Stemplene på brevet fikk deg til å lure, men du har allerede skjønt hvem det er fra, ikke sant? Frimerker med
kannibalklubber og papegøyefisk kan bare komme fra Kat. En stemme fra en fortid for lenge siden, et
fellesskap vi hadde en gang. Tror du det er mulig å finne det igjen? Vil du forlate kalde Norge en gang for
alle? Bytte ut isskrape og Fjordlandmiddag med palmesus og azurblått hav?
Idet brevene fra Fiji kommer, åpner de en dør til en annen verden for Sina, Lisbeth, Maya og Ingrid venninnene som ble igjen i hjembyen den gangen den livlige og ukonvensjonelle Kat dro ut i den store verden.
Sina har levd for sønnen sin, Maya for lærergjerningen, Lisbeth for andres blikk og Ingrid for seg selv. Nå
nærmer de seg pensjonsalderen. Kat er blitt enke og eneeier av en kakaoplantasje på Fiji, og inviterer
venninnene fra den gang til å danne et kollektiv der sammen med henne.

Tør de følge drømmen?
«Elegant og klokt... språklig spenst med spennende litterære bilder.» - Vigdis Skarstein, Adresseavisen
«... en hjertevarm stemning ... her er det feelgood så det holder ... en roman som bæres av menneskelig
varme.» - Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad
Kjøp 'Biter av lykke, en roman om kjærlighet, håp og sjokolade' av Anne Ch. Østby fra Norges raskeste
nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: CD. Kjøp 'Biter av lykke, en roman om vennskap, håp og sjokolade'
av Anne Ch. Østby fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: CD. Biter av
lykke er en sjarmerende roman om en gruppe pensjonerte venninner som forlater Norge for å starte
kakaoplantasje på Fiji. Hvordan vil virkeligheten møte. "Biter av lykke - en roman om kjærlighet, håp og
sjokolade" av Anne Ch. Østby - Se omtaler, sitater og terningkast. Biter av lykke er en sjarmerende roman om
en gruppe pensjonerte venninner som forlater Norge for å starte kakaoplantasje på Fiji. Hvordan vil
virkeligheten møte. Tittel: Biter av lykke Forfatter: Anne Ch Østby Forlag: Font forlag År: 2016. Om
forfatteren Anne Ch. Østby (født 1958) har utgitt 10 romaner for barn, ungdom og. Kjøp Biter av lykke. Ville
du våge å forlate Norge for godt? Bytte ut isskrape og Fjordlandmiddag med asurblått hav og mat kokt i. Biter
av lykke er en sjarmerende roman om en gruppe pensjonerte venninner som forlater Norge for å starte
kakaoplantasje på Fiji. Hvordan vil virkeligheten møte. Intervjuer.
BOK365 (18.10 2016): Norsk lykke ut i verden VG (02.
09 2016): Forfatter Anne Østby falt for Fiji Trønder-Avisa (09.11 2016): Nytt blikk på alderdom. Kjøp Biter
av lykke. Idet brevene fra Fiji kommer, åpner de en dør til en annen verden for Sina, Lisbeth, Maya og Ingrid venninnene.

