
Hyllad romcom om kärlek på sjukhus!
Margaret Jacobsens liv förändras fullständigt när hon och hennes fästman är med om en flygplanskrasch. När hon vaknar upp på
sjukhus får hon höra att hon kanske aldrig kommer att kunna gå igen. Från sin säng måste Margaret återvända till livet och
acceptera att framtiden kommer att se annorlunda ut. Men kanske är det något positivt? Ett litet steg i taget är Katherine Centers
sjätte roman, och har blivit hennes stora genombrott i USA. Nu kommer denna roliga och varma bokpärla på svenska!

Katherine Center är amerikansk författare som fått sig en gedigen läsarskara med böcker som Happiness for Beginners och
The Bright Side of Disaster. Hennes historier kretsar alltid kring positiva förändringar i livet, kärlek och familj. Ett litet steg i
taget, har hyllats av både kritiker och läsare och sålts till flera länder. 

Dallas Morning News har sagt: "Att läsa en bok av Katherine Center är som att ha ett långt samtal över lunchen med en
gammal vän du inte träffat på ett tag – välbekant, mysigt och tillfredsställande." 

Center bor Texas med sin man, två barn och en hund. Hon föreläser om skrivande och läsande och hur berättelser kan påverka våra liv till det
bättre.

OM BOKEN:
Margaret Jacobson har en ljus framtid, med en framgångsrik pojkvän och en lovande karriär. Till den dagen då en olycka under vad som
borde vara den lyckligaste dagen i hennes liv sätter käppar i hjulet för allt. 

Margaret vaknar upp på sjukhus och får veta att hon kanske aldrig kommer att kunna gå igen. Från sin sjukhussäng försöker Margaret
återvända till livet, samtidigt som hon måste lappa ihop sin splittrade familj, komma över sitt ex och hantera sina känslor för sin tystlåtne, men
charmige, skotske läkare. 

"Om du bara ska läsa en bok i år – läs Ett litet steg i taget." – Nina George, författare till Den lilla bokhandeln i Paris
 

ETIKETT:



Vår etikett på Ett litet steg i taget är A nice cup of tea: När man vill bli berörd men inte har någon lust att gråta floder? Vill ha någonting lite
mer hemtrevligt, äkta och för all del, en liten kärlekshistoria också? Varsågod!
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