
Hjärtvärmande feelgoodroman om vänskap över åldersgränserna!
Elizabeth Berg är en amerikansk författare som har skrivit många bästsäljande romaner. Hon är utgiven i 30 länder och hennes berättelser om
unika och älskvärda människor har vunnit många läsares hjärtan. Nu ger vi på Printz Publishing äntligen ut henne på svenska! Låt oss
presentera Historien om Arthur Truluv – en lika rörande som charmig historia om en man du sent kommer att glömma. Denna bok är ett
måste för alla som älskade En man som heter Ove, och sätter fingret på att alla människor, oavsett ålder, behöver vänner. 

Elizabeth Bergs böcker har blivit publicerade i trettio länder och tre av hennes romaner har blivit tv-filmer. Hon undervisar
även i kreativt skrivande och är en populär föreläsare i i USA. Hon bor utanför Chicago, och Historien om Arthur Truluv
är hennes första bok på svenska. 

"Elizabeth Bergs karaktärer hoppar rakt ut från sidorna och in i ditt hjärta. Det är omöjligt att läsa denna roman utan att bli kär i Arthur Truluv." 
– Fannie Flagg

OM BOKEN:

Under de senaste sex månaderna har Arthur Moses dagar sett likadana ut: Han tar hand om sin rosenträdgård och om sin katt, Gordon,
sedan tar han bussen till kyrkogården för att äta lunch vid sin hustrus grav. 

Artonåriga Maddy Harris är en introvert tjej som tillbringar rasterna på kyrkogården för att undvika de andra tonåringarna i skolan. En
eftermiddag gör hon Arthur sällskap en gest som är början på en oväntad vänskap mellan två ensamma själar. Rörd av Arthurs vänlighet och
trofasthet, ger Maddy honom smeknamnet Truluv, äkta kärlek. 

När Arthurs granne Lucille rör sig in i deras krets, skapas band mellan den osannolika trion och genom hjärtesorger och svårigheter hjälper de
varandra att hitta nya möjligheter i livet.

ETIKETT:



Vår etikett på Historien om Arthur Truluv 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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