
Uppföljaren till hyllade feelgood-debuten "Bettys värld" är här!
I mars 2017 debuterade Marie-Louise Marc med sin feelgoodroman Bettys värld. Boken har hyllats av både kritiker och läsare
och har redan sålt i 10 000 exemplar. Nu släpps uppföljaren – Bettys val – som utspelar sig i Stockholm i juletid!

Marie-Louise Marc har en bakgrund i tidningsbranschen, som hon mer eller mindre verkat inom under hela sin karriär. Under 90-talet
arbetade hon som journalist i Los Angeles och intervjuade celebriteter som Tom Cruise och Arnold Schwartzenegger, och hon har även
arbetat på tidskrifterna Amelia och ELLE i Sverige. När hon för några år sedan blev uppsagd på grund av nedskärningar bestämde hon sig för
uppfylla sin dröm och bli författare. Debuten Bettys värld släpptes i mars 2017 och idag lever hon sin skrivdröm.

Marie-Louise är en skamlös romantiker och har haft en idyllisk bild av julen ända sedan barnsben, då hon alltid firade jul på familjens lantställe
strax utanför Östersund. Just kärleken till julen gav inspiration till den andra delen i feelgood-serien om Betty Svan: Bettys val – där vi får
följa vår favorit-femtioplussare genom Stockholms julskyltning, karriärval och kärlekstrubbel!

Marie-Louise ställer gärna upp på intervjuer. Vi tror att många kvinnor kan inspireras både av författaren själv och hennes resa från reporter
till författare, men också av karaktären Betty och situationerna kring högtider som så ofta uppstår. Det är inte alltid lätt att få till det perfekta
julfirandet i en stor familj!

OM BOKEN: 

Julen närmar sig, och Betty Svan älskar julen. Inte på det minimalistiska sättet, utan på det överdådiga! Det kan aldrig bli för mycket glitter, för
långa ljusslingor eller för stora krubbor. Men i och med att Betty har flyttat ihop med nya kärleken Henrik försvåras traditionerna. Det är inte
helt lätt att slå ihop två stora familjer under denna högtid, och mitt under Kalle Anka blir det dessutom också dags för Bettys vuxna dotter Maja
att föda barn!

När vinterkaoset lugnat ner sig är det äntligen tid för Betty att få axla mormorrollen till fullo. Men helt plötsligt berättar Henrik att han måste åka
till Indien. Kan deras förhållande klara av distansen? Speciellt med tanke på att Betty känner sig mer och mer attraherad av sin nya PT,
Anthony ...
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