
Välkommen in i Söndagsklubben – en feelgoodroman om familj
och syskontrubbel!
 

Mat, humor och familjehemligheter – alla ingredienser som behövs för en frestande feelgoodroman! Men trots att namnet Juliet
Ashton klingar nytt så har hon faktiskt redan flera böcker utgivna i Sverige, men då under namnet Claire Sandy. 2016 släpptes
hennes julroman Snöfall, mirakel och frusna hjärtan, som sedan dess sålt i 40 000 ex. Hösten 2018 kom Socker, salt och nya
chanser – som även den är en rolig feelgoodpärla. Men Söndagsklubben har även mörka stråk – här handlar det om
syskonrelationer och att göra upp med sitt förflutna. Varje söndag träffas nämligen Anna och hennes stora familj för att äta
söndagslunch. Och det finns bara en regel: gör inga planer för resten av dagen!

 

OM BOKEN:
Om söndagarna träffas Anna och hennes stora familj och äter lunch. De pratar, skrattar, tjafsar och äter alldeles för mycket. Ibland
är det viktiga ämnen som kommer på tal, ibland bara rent nonsens. Men runt lunchbordet sitter människor som alla bär på sina
egna historier och hemligheter.

Mitt emellan sin exmake och sin nya pojkvän sitter Anna, som för tillfället tacklar en helt oväntad graviditet. Mitt emot sitter hennes
gamla farmor, hennes gränslösa syster samt bror med sin pojkvän och nya bebis. Och med som sällskap finns även ett minne som
är så tungt att det aldrig tas upp kring bordet. Men när ett brev från det förflutna dyker upp måste Anna möta allt hon velat glömma.

ETIKETT:
Vår etikett på Söndagsklubben 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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