
Ny brittisk feelgoodserie om vänskap, kärlek och nystarter!
Välkommen till Café Havsbris – ett klippkafé vid Englands kust med en minst sagt unik samling karaktärer.
Kärlek på menyn är den första delen i serien om detta ställe, och serien innehåller fem delar. Redan i
höst släpps Jul på menyn på svenska. Debbie Johnson bor i Liverpool, där hon skriver böcker, tar hand
om en liten flock barn och djur och inte sköter hushållet alls. Med böckerna om Café Havsbris har Debbie
blivit en av Englands nya feelgood-favoriter, och nu släpps böckerna på svenska. Det här är perfekt läsning
för fans av Lucy Diamond och Jenny Colgan!

"En ljuvlig, känslosam och rolig historia." – Milly Johnson

"En riktigt mysig läsupplevelse." – BTJ

OM BOKEN:

På toppen av en klippa i Dorset ligger Café Havsbris. Ett café där människor får vara sig själva, dit främlingar kan söka sig för
sällskap och där maten alltid tröstar magen. Hit kommer änkan Laura en sommar, tillsammans med sina två barn. Dels behöver
hon ett jobb, och caféet kan erbjuda henne det, men framför allt behöver hon en nystart och en flykt från sorgen som riskerar att
kväva henne. 

Det lilla samhället sveper snabbt in Laura i sin magi, och kanske finns det hopp för framtiden. Kanske kan Laura till och med lära
sig älska igen.

Vår etikett på Kärlek på menyn: BEACH READ! 
Spelar ingen roll om sommaren regnar bort! Det här är läsningen som känns som en varm vind, en svalkande glass eller ett
dopp i böljan den blå.
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