
Upplyftande och hyllad romcom av en av Amerikas största
feelgoodförfattare!
Nora Stuarts liv är knappast enkelt för tillfället. Hon är visserligen framgångsrik läkare på ett av Bostons största sjukhus och hon
dejtar den snyggaste manliga läkaren på hela avdelningen. Men när hon blir påkörd av en saneringsbil och själv vaknar upp i en
sjuksäng, bara för att upptäcka sin pojkvän stöta på sjuksköterskan på andra sidan britsen, inser hon att det är dags att ta en paus
och återvända till sin barndoms ö, Scupper Island, vid Maines vackra kust, och börja om. Kristan Higgins är en av USA:s mest
populära feelgoodförfattare. Hennes böcker kan beskrivas som en mix av Jojo Moyes (med tunga ämnen i botten) och Marian
Keyes (med sprudlande humor). Hon har vunnit otaliga priser för sina böcker och bland annat hyllats av den svenska
romancedrottningen Simona Ahrnstedt. Nu är hon aktuell på svenska med Hem till Scupper Island – en varm historia om att
försonas med sitt förflutna. 

"Jag älskar Kristan Higgins!" – Simona Ahrnstedt

"Trots svåra ämnen är Hem till Scupper Island en både rolig och gripande bok, välskriven och svår att lägga ifrån sig." – BTJ

OM BOKEN:

Man kan helt klart säga att Nora Stuarts liv förändras den dagen hon blir påkörd av en saneringsbil. Ena stunden är hon en
framgångsrik läkare på ett av Bostons bästa sjukhus och i nästa sekund vaknar hon själv upp på en brits bara för att höra hur
hennes pojkvän stöter på den snygga sjuksköterskan.

Skadad på fler än ett sätt beger sig Nora tillbaka till Scupper Island – den lilla ön vid Maines kust där hon växte upp, men dit hon
inte återvänt på femton år. Dags att möta allt det där hon försökt förtränga: en ytterst speciell mamma (som precis har börjat tjäna
pengar på kramterapi ), en syster som sitter i fängelse och dessutom alla minnen från det där sista året på high school. Det finns
flera människor som inte vill ha tillbaka Nora till Scupper Island, men även sådana som kommer förändra hennes liv till det bättre ...

 



ETIKETT:

På boken HEM TILL SCUPPER ISLAND har vi satt etiketten Pick me up! Böckerna som mest kan liknas vid en berg- och
dalbana, känslorna flyger opålitligt omkring! Lyckopillren som får det att pirra till i maggropen och ingenting känns längre
omöjligt!
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