
Årets mest efterlängtade brittiska romcom – såld till över 30
länder!
Tänk dig att dela rum med någon du aldrig träffar. Men Londons bostadsmarknad är galen, så just detta
arragemang funkar för storstadsborna Tiffy och Leon. Genom post it-lappar kommunicerar de med
varandra, men plötsligt utvecklas deras relation till något helt annat ... Sambo på försök är en av årets
mest efterlängtade romaner från England. En klassisk romantisk komedi fast med ett helt unikt tema, med
både humor och sorg inbakad mellan sidorna. Beth O'Leary är garanterat ett författarnamn att lägga på
minnet!

"Den nya Jojo Moyes ... Har alla ingredienser som Livet efter dig hade." – Cosmopolitan

"En fantastisk, hjärtevärmande triumf!" – Josie Silver, författare till En dag i december

"En humoristisk och sympatisk roman ..." – BTJ
OM BOKEN:

Tiffy Moore behöver ett billigt boende omedelbart. Leon Twomey jobbar nätter och är i stort behov av
pengar. En annons kopplar ihop de två främlingarna. 

Deras vänner tycker att idén är galen, men egentligen är det den perfekta lösningen i Londons tokdyra
bostadsbubbla: Leon innehar lägenheten dagtid medan Tiffy jobbar, och på kvällarna och nätterna är den
hennes.



Trots att de aldrig träffats kommer Tiffy och Leon allt närmare varandra. Och med struliga ex, jobbproblem
och en felaktigt fängelsedömd bror smälter deras världar samman till en. Men kan man verkligen bli kär i
någon man aldrig träffat?
 

ETIKETT:

På boken Sambo på försök 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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