Efterlängtad kärleksroman om sjukdomskamp och hemligheter –
såld till 20 länder!
Brittiska författaren Catherine Isaac är ingen debutant – under det riktiga namnet Jane Costello har hon gett ut 9 romantiska
komedier i England, som alla har blivit mycket omtyckta. Men när hon började skriva sin senaste roman kändes något annorlunda.
Det här var en starkare berättelse, en som gick djupare än de tidigare. Mellan dig och mig är en stark familjehistoria om
uppoffringar, kärlek och hemligheter – boken har sålts till 20 länder och håller även på att bli Hollywoodfilm. Idag släpps den på
svenska.

Innan hon blev författare arbetade Jane Costello som journalist på diverse tidningar i hemstaden Liverpool i England. Hon
debuterade med den romantiska komedin Bridesmaids och har därefter utkommit med ytterligare åtta romaner i samma genre,
och även vunnit pris för Bästa romantiska komedi i Romantic Novelists' Association .
Med Mellan dig och mig har hon dock slagit igenom ordentligt. Historien om Laura, sonen William och jakten på en faders kärlek,
tar upp viktiga ämnen som försoning, sjukdom och uppoffringar. Boken är en av årets mest efterlängtade feelgoodromaner!

"Hjärtvärmande, eftertänksam och väldigt unik." – Jenny Colgan
"Läsare som älskade Jojo Moyes Livet efter dig kommer gå helt upp i denna historia." – Booklist
OM BOKEN:
Mellan dig och mig finns så mycket som är outtalat. Men i sommar, i Dordogne, kommer allt att förändras ...
Jessica har uppfostrat sin son William på egen hand. När pappan, Adam, inte dök upp förrän efter förlossningen – med läppstift
på kragen – fick Jessica nog och kastade ut honom. Kort därefter flyttade Adam till Frankrike för att förverkliga sina drömmar.
Tio år senare kämpar Jessicas mamma Susan mot en allvarlig sjukdom. Med kort tid kvar att leva, tvingar hon sin dotter att
slutligen erkänna det hon alltid ignorerat: att William faktiskt behöver sin pappa i sitt liv.

Tillsammans med sin tioåriga son beger sig Jessica till Frankrikes idylliska, böljande landskap med ett enda uppdrag: att få Adam
att älska honom. Men samtidigt plågas Jessica av en egen hemlighet, en som ingen – särskilt inte William – får upptäcka ...
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