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Fest för alla Lucy Dillon-fans
Med titlar somEnsamma hjärtan och hemlösa hundar,Och så levde de lyckliga,Tango för vilsna själar
ochHundra omistliga ting kommer Lucy Dillon nu med en ny härlig feelgoodroman,När livet börjar om.
Libby och Jason har lämnat London för att ta över ett gammalt familjehotell på landet. De ska förverkliga sin
dröm och förvandla det till en lyxig tillflyktsort för stressade storstadsmänniskor. Men projektet bjuder på fler
svårigheter än de anat. Snart börjar Libby undra om det verkligen är den nystart för henne och Jason som hon
hoppats på.
En dag inträffar en otäck händelse precis utanför huset. En okänd kvinna blir påkörd och tappar minnet till
följd av olyckan. När Libby erbjuder kvinnan att återhämta sig på hotellet sätter det igång en kedja av positiva
händelser som kommer att förändra livet för många – och förverkliga mer än en dröm.

När livet börjar om är en charmfull och värmande roman om att börja på nytt – och hur en liten gest av
vänlighet kan ge ringar på vattnet och förändra livet för många.
”När jag läserNär livet börjar om är det som att svepas in i en varm, kärleksfull och vänlig filt. Jag myser och
vill inte att boken ska slut. Det är då man vet att en bok är riktigt bra!” Boktokig
”En fin bok som handlar om vänskap och hur man agerar när livet, frivilligt som ofrivilligt, börjar om. Ibland
kan en småfånig feelgoodbok vara det enda man vill läsa.” Damernas värld
”Hennes bästa bok hittills. Helt fantastisk.” P4 Kalmar
”När jag lägger ifrån mig den vågar jag åter tro på mänskligheten och har fått nya insikter om att det goda ofta
finns där rakt framför ögonen på oss, bara vi väljer att se det.” Feelgoodbibliotekarien
”Härlig feelgood.” Läshunger
”Det här är en härlig och underhållande roman för alla som vill drömma sig bort en stund. Den kräver väldigt
lite av läsaren men Lucy Dillon är mycket duktig på att skriva texter med ett fint budskap som värmer. Hon
gör det tydligt och utan några ursäkter. Att bry sig om andra, att bevara och kämpa för det som betyder något
och att välja kärleken håller i längden, så det så!” Och dagarna går, blogg
”Härlig läsning… den här boken är en höjdare. Lucy Dillons böcker gör världen till en bättre plats.” Heat
”Chic-lit för vuxna när den är som bäst. Jag älskade den.” Daily Mail
”När livet börjar om är en härligt upplyftande bok om att vara sann mot sig själv och hur en god gärning kan
förändra livet för någon, och göra livet till det bättre. Jag längtar till hennes nästa bok.” Jess hearts books
“Varm och upplyftande, underbar läsning.” The Sun

När man är tjugo år, har man löst världsgåtan; vid trettio börjar man att tänka över den och vid fyrtio finner
man den olöslig.
Singback instrumental kjøpes av Norsk Karaoke. Singback av høy kvalitet. Du finner garantert låta blant våre
singback. Del dine tanker om SKAM. Alle kommentarer blir lest av SKAM-redaksjonen før de publiseres og
vi forbeholder seg retten til å slette kommentarer som ikke følger.

