
Upplyftande romantisk komedi om systerskap och att vända hem
igen!
Kristan Higgins är en av USA:s mest älskade feelgoodförfattare, och förra året gav Printz Publishing ut
hennes omtyckta roman Hem till Scupper Island på svenska. Nu är hon tillbaka med På andra sidan
Hudson River – en romantisk komedi om att vända hem igen. Higgins bjuder här på omemotståndliga
miljöer, halsbrytande humor och pirrande romantik. 

"Det är då Kristan Higgins är som bäst, när hon med mycket humor berättar om familjekonflikter som kan bli hur svåra som
helst, men ändå inte är omöjliga att komma över." – Lotta Olsson, Dagens Nyheter

"Higgins älskade humor och charm är i toppform i denna roman!" – Booklist

OM BOKEN:
Att släppa taget om sitt ex har inte varit lätt för klänningsdesignern Jenny Tate. Speciellt inte eftersom hans nya fru vill bli Jennys
bästa vän. I längtan efter en nystart bestämmer sig Jenny för att lämna Manhattans skyskrapor för den mysiga lilla staden hon
växte upp i. Väl på andra sidan Hudson River öppnar hon en egen bröllopsbutik och lyckas samtidigt intressera sig för Leo, den
charmiga grannen som är lika attraktiv som han är irriterande.

I samma stad bor Jennys syster Rachel med sin familj. Enligt Jenny har Rachel alltid haft den perfekta familjen, men när Rachel får
reda på något om sin make imploderar idyllen fullständigt.



ETIKETT: På boken PÅ ANDRA SIDAN HUDSON RIVER 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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