
Livsbejakande brittisk romcom om ett besked som förändrar allt ...
Du har 90 dagar kvar att leva. Hinner du ställa allt tillrätta?

Det här är en sådan där bok som man bara vill öppna och aldrig stänga. Den brittiska debutanten Melanie
Cantor bjuder på många överraskningar i sin romantiska komedi Döden och andra lyckliga slut, och sätter
fingret på vad som faktiskt är viktigt i livet. Cantor har innan hon blev författare drivit egen PR-firma och
arbetat med heminredning och styling. Hon har två vuxna barn, en hund och bor i London där hon just nu
skriver på nästa roman.

"Rolig, rörande och väldigt oförutsägbar!" – Jenny Colgan

OM BOKEN:

Jennifer Cole har just fått veta att hon har tre månader kvar att leva. 90 dagar för att säga adjö till vänner och familj och få allt i
ordning. 90 dagar för att förlika sig med en diagnos som är orättvis, oväntad och helt omöjlig att uttala. Trots att Jennifer försöker
fokusera på det positiva (hon kommer inte att få Alzheimers eller Parkinsons, eller tappa tänderna när hon äter ett äpple), inser
hon att hon bara har en sak hon ångrar på riktigt: allt hon inte sagt.

Jennifer skriver ett varsitt brev till de tre personer som sårat henne mest: hennes härsklystna, själviska syster, hennes fega, otrogna
exmake och hennes charmiga, opålitliga expojkvän hon ska äntligen berätta för dem hur hon känner. Men när hela livet står på spel
ter sig det mesta annorlunda. Och Jennifer kommer snart förstå att döden är högst oförutsägbar ...

Döden och andra lyckliga slut är trots sitt ämne en mycket upplyftande och humoristisk feelgoodroman om att ta vara på livet. 

ETIKETT:



På boken DÖDEN OCH ANDRA LYCKLIGA SLUT 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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