Släng dig i väggen Bridget Jones - här
kommer Sarah Sargeant!
Speeddejting? Dildodrinkar? Benmärg till middag?
Sarah utesluter inget i sina försök att hitta den rätte.
I höstas fick jag ett manus från England som egentligen inte alls
var vad jag var ute efter, chicklit kändes helt enkelt inte riktigt
som min grej. Men jag började läsa och var fast. Jag skrattade så
tårarna rann och lärde känna Sarah Sargeant, den charmigaste
karaktär jag någonsin stött på. Gud vad jag önskar att hon var
min bästa kompis. Om hon fanns på riktigt alltså.
Boken var Lucy-Anne Holmes ”50 sätt att träffa den rätte”,
en bok som har gjort dundersuccé i hemlandet och nu gör sitt
segertåg över Europa och världen. Följ med den sexuellt undernärda, självkritiska men underbart charmiga Sarah i hennes jakt
på drömprinsen. En Bridget Jones för 2010-talet – lite fräckare,
lite roligare, lite mer egensinnig. Högt tempo, smart dialog och
en dråplig beskrivning av singellivet i London gör det här till
en riktig bladvändare. Gör sällskap med Sarah på hennes väg
mot de perfekta sätten att finna den rätte. Du kommer inte att
ångra dig.
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“I am absolutely thrilled that I am being published
in Sweden. We’ve all gone potty for Sweden over
here in the UK. I think almost everyone has read
the Stieg Larson trilogy, we watch Wallander on the
telly and dance to Robyn! I can’t believe that I’ll be
on bookshelves over there. My Swedish editor is
lovely and funny and the book looks great. I’m very
excited!”
- Lucy Anne Holmes
Lucy-Anne Holmes

Lucy-Anne Holmes är skådespelerska (har synts i bl. a. Morden i Midsomer), men har efter sina boksuccéer börjat ägna sig mer åt
skrivandet. Hennes böcker har översatts till de flesta europeiska språk. Hon bor i London, men drömmer om att flytta till Devon
och det finns få saker hon uppskattar mer än ett riktigt bra snoppskämt.
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