
Varm feelgoodroman om hur små gester kan förändra liv!
Förra året släppte Printz Publishing Historien om Arthur Truluv av Elizabeth Berg – en amerikansk
roman om vänskap mellan åldergränser, i samma anda som En man som heter Ove. Romanen möttes av
mycket fin kritik i Sverige, och nu är författaren aktuell med uppföljaren: Nattens mirakel. En
hjärtevärmande roman som påminner oss om att de människor vi lär oss att älska inte alltid är just de vi
förväntade oss. 

Elizabeth Berg har skrivit många bästsäljande romaner, och har blivit publicerad i trettio länder. Tre av
hennes romaner har även blivit tv-filmer. Hon undervisar i kreativt skrivande, är en populär föreläsare i i USA
och bor utanför Chicago.

Röster om Historien om Arthur Truluv:

"Feelgood när det är som bäst!" – Ingalill Mosander

"En fin påminnelse om att sträcka ut en hand." – M Magasin

OM BOKEN:
Lucille Howard börjar bli gammal, men hon håller sig sysselsatt. Inspirerad av sin käre bortgångne vän Arthur Truluv har hon börjat
hålla bakningskurser hemma i köket, där hon delar med sig av de hemliga recepten till sin klassiska Southern Yellow cake, de
perfekta småkakorna och andra livsviktiga sötsaker.

Kurserna har blivit så populära att hon anställt Iris, som är ny i staden, som assistent. Iris kan inte baka, men hon behöver jobbet
för att slippa tänka på ett stort beslut hon bittert ångrar att hon tog.



När en ny familj flyttar in i huset bredvid, och tragedin slår till, kliver Lucille in och tar hand om familjens son, Lincoln. Men Lincolns
föräldrar är inte de enda i staden som går en osäker framtid till mötes … 

ETIKETT:
Vår etikett på Nattens mirakel 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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