
Nytt, charmigt romanäventyr från feelgood-mästarinnan Sophie
Kinsella!
Vad hade du gjort om du och din partner gått på en läkarundersökning, och fått höra att ni båda två har så pass bra hälsa att ni
gissningsvis kommer få leva med varandra i 68 år till? Hade du blivit överlycklig – eller panikslagen? Överraska mig är en rolig
och varm historia om kärlek, hemligheter och att tända eldar på nytt! Sophie Kinsella är en av världens mest omtyckta och bäst
säljande författare av rappa underhållningsromaner och nu är hon aktuell med sin tjugosjätte bok för vuxna.

"Fick mig att skratta hela tiden. Jag älskade den!" – Jojo Moyes

"Livet blir inte bättre än en ny Kinsella-roman!" – RED

Madeleine Wickham (född 1969) är en brittisk feelgood-författare som skriver under pseudonymen Sophie Kinsella. Hon har sålt
över 40 miljoner böcker runt om i världen och är kanske mest känd för att ha skrivit Shopaholic-serien (som även blivit film). Även
hennes fristående romaner har fått stor spridning och förra året hyllades hennes roman Mitt (inte så) perfekta liv av en enad
kritikerkår. Den boken har även getts ut av Printz Publishing, tillsammans med fyra nyutgåvor av Kinsella-klassiker i pocketformat. 

Madeleine studerade vid Putney High School och New College i Oxford, och arbetade som finansjournalist innan hon började
skriva. Hon bor i London med man och barn.

OM BOKEN: 

I tio år har Sylvie och Dan varit ett par. De har ett mysigt hem, bra jobb, underbara tvillingflickor och de kommunicerar så självklart
med varandra att de oftast avslutar varandras meningar. De vet allt om varandra och kunde helt enkelt inte vara lyckligare. Tills de
på en läkarundersökning får höra att de båda har så perfekt fysik och så goda gener att de antagligen kommer att leva tills de blir
hundra år. Vilket skulle innebära att de har 68 års äktenskap kvar?! Paniken slår till.



Sylvie och Dan bestämmer sig för att hitta på små överraskningar för varandra, för att hålla relationen levande. Men under Projekt
överraska mig – allt från oväntade gåvor till restaurangdejter och udda fotograferingar – staplas missförstånden på varandra med
komiska följder.

Gradvis förvandlas överraskningarna dock till chockerande upptäckter. Och när en skandal från det förflutna avslöjas, börjar de
undra om de någonsin känt varandra på riktigt ...

ETIKETT:

På boken ÖVERRASKA MIG har vi satt etiketten Pick me up! Böckerna som mest kan liknas vid en berg- och dalbana,
känslorna flyger opålitligt omkring! Lyckopillren som får det att pirra till i maggropen och ingenting känns längre omöjligt!
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