
Jane Green är tillbaka med ny bladvändare om
familjehemligheter!
Jane Green är en av våra mest älskade författare inom feelgood-genren. Hennes böcker har sålt i över tio miljoner ex världen över
och hon har även arbetat som journalist och haft en egen radioshow på BBC. Green är utsprungligen från England, men bor sedan
en lång tid tillbaka i Connecticut på östkusten i USA, där flera av hennes böcker utspelar sig. Hennes senaste romaner Att falla
och Mannen i mitt liv har sålt i över 30 000 ex i Sverige och hennes nya: Från kust till kust är en minst lika uppslukande
berättelse, fylld till brädden av familjehemligheter och glamourösa miljöer. Välkommen in i Greens skimrande värld!

OM BOKEN:
Maggie och Sylvie är totala främlingar för varandra. De bor till och med på varsin kust i USA. Men de har mer gemensamt med
varandra än vad de någonsin kan föreställa sig. Båda två har barn som snart ska lämna boet, ett hem som tagit många år att
bygga upp och en trygg och stilig man som nästan är för bra för att vara sann.

Sanningen om deras liv kommer rycka mattan från under deras fötter – men också föra dessa två kvinnor samman på ett minst
sagt oväntat sätt.

ETIKETT:
Vår etikett på Från kust till kust 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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