
  

Liker du 
Jojo Moyes?  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Tre ønsker 
Liane Moriarty 
 

Trillingene Cat, Lyn og Gemma har 
alltid vært i begivenhetenes sentrum. 
Cat er for tiden i sjokk etter å ha 
funnet ut at ektemannen har vært 

utro, Lyn er fremgangsrik og lever tilsynelat-
ende i det perfekte ekteskap, mens Gemma er 
fjern og vimsete og ute av stand til å holde på 
en hemmelighet. Det som skulle være en 
hyggelig bursdagsfeiring ender med  krangling 
og et besøk på legevakten. Hvem var det som 
startet det denne gangen? Det er på tide å 
revurdere forholdet både dem imellom og til 
andre.  

Fie faller 
Therese Aasvik 
 
 

Fie bor på Snarøya med en perfekt 
ektemann og to barn, med plen helt 
ned til strandkanten. Hun jobber 
deltid i interiørbutikk, underholder 
damene i vinklubben med oppdikt-

ede på-kanten-historier og organiserer 
barnebursdager som om det var profesjonelle 
arrangement. Lykken er tilsynelatende 
fullkommen.  

Da hun får mistanke om at mannen er utro, 
tenker hun at det må være en snerten blondine 
på 20, og at hun ikke vil gi seg så lett! Men så 
viser det seg at mannen slett ikke har innledet 
et forhold til en yngre kvinne.  

Sonjas siste vilje                   
Åsa Hellberg 

 

Da Sonja Gustavsson plutselig dør 
får hennes tre nærmeste venninner 
seg en real overraskelse. Lite visste 
de om at Sonja var søkkrik, og hun 

har dessuten testamentert hele formuen til 
dem. Men testamentet inneholder en klausul 
som sier at alle tre må si opp jobben og ta grep 
om sitt stusselige hverdagsliv. De griper 
sjansen:  
Susanna tar over et lite hotell i London, 
Rebecka skal pusse opp en luksusvilla på 
Mallorca, mens Maggan reiser til Paris for å 
skrive bok. Forviklingene står i kø for dem alle, 
men ved hjelp av hverandre finner de smått 
om senn en ny retning i livet. Helt til en glemt 
og fortrengt mann plutselig dukker opp i 
Paris ... 
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Ensomme hjerter og      
hjemløse hunder                   
Lucy Dillon 

 

Alt går galt for Rachel Fielding. Hun 
mister ikke bare den glamorøse  
jobben sin, men også kjæresten og 

sin fantastiske leilighet i London sentrum. Da 
Rachel får vite at hun har arvet en gammel   
tantes hus på landsbygda, endrer livet hennes 
seg totalt. For med på lasset følger også  
tantens border collie og en kennel full av   
hjemløse hunder. Til tross for at Rachel slett 
ikke er noe hundemenneske griper hun sjansen 
og bestemmer seg for å drive kennelen videre i 
tantens ånd. Men det skal snart vise seg at det 
er flere enn de hjemløse hundene som trenger 
hjelp.  



 

Alt i et øyeblikk 
Erica James 
 
Mannen Floriana elsker skal gifte 
seg med en annen. Hun er invitert i 
bryllupet, men fast bestemt på å 
ikke dra. I et øyeblikks uoppmerk-
somhet havner hun i en bilulykke, 

og en ung mann og en gammel dame kommer 
henne til unnsetning. Dette skal bli starten på et 
varmt vennskap.  

«Alt i øyeblikket» er en historie om hvordan små 
øyeblikk kan forandre livet for alltid.  

En liste for livet 
Lori Nelsin Spielman 
 
Da Brett var tenåring satte hun opp 
en liste over mål hun ville oppnå i 
livet, som: «lære fransk, skaffe hund, 
finne kjærligheten, hjelpe fattige, få 

barn osv». Nå er hun 34 år og har tilsynelatende 
alt: en god jobb i familiefirmaet og en stor 
leilighet hvor hun bor sammen med kjæresten. 
Listen har hun fullstendig glemt. Men når 
moren dør, blir Bretts verden snudd på hodet. 
Istedenfor å bli utpekt som ny direktør for  
firmaet, har moren laget en klausul i  
testamentet. Brett må fullføre alle punktene på 
livslisten før hun får arven sin.  

Denne debutromanen er oversatt til en rekke 
språk, og filmrettighetene er allerede solgt. 

Stikkelsbærsøstre 
Siri Østli 
 
 
Marilyn og Marlene. To søstre 
oppkalt etter hver sin Hollywood-
stjerne, men der stopper også 
likheten. Marlene er den flinke, den 

som har orden på alt i livet sitt, fra klær og hjem 
til livsledsager og eggløsninger. Likevel skal det 
vise seg at det er den bedårende Marilyn som 
har lettest for å få både venner og barn. Men nå 
er det synd på henne: «My» har mistet både 
mann, hjem og all selvtillit. Hun har krøpet til 
korset, tatt med seg datteren Amanda og flyttet 
hjem til mamma.  

Prosjekt Rosie 

Graeme Simsion 
 
Don Tillmann er overbevist om at 
han vil forbli ugift resten av livet.  
Etter en positiv bemerkning fra en 
bekjent kommer han imidlertid på 
andre tanker, og bestemmer seg for 

å sette i gang "Prosjekt kone". Ved hjelp av sin 
inngående kjennskap til statistikk og et avansert 
spørreskjema tar han fatt på oppgaven. Slik vet 
han med sikkerhet at den utkårede ikke skal 
jobbe i en bar, røyke, drikke eller komme for 
sent. Alt dette gjør Rosie Jarman. Men hun er 
smart, vakker og full av futt. I tillegg har hun sitt 
eget prosjekt, nemlig å finne sin biologiske far - 
noe genetikkprofessoren Don kanskje kan 
hjelpe henne med? 

I et annet liv 
Jill Mansell 
 
Det er atten år siden Lara Carson 
forlot kjæreste og familie i Bath og 
flyttet uten et ord til noen. Ingen har 
hørt fra henne siden, men nå er hun 
tilbake. Barndomsvenninnen Evie er 

begeistret over å ha Lara tilbake akkurat i det 
hun er i ferd med å gifte seg med drømme-
mannen, Joel. Det tror hun i hvert fall... Og også 
Flynn er glad for å ha en tilbake.  Gnistene 
mellom dem slår om mulig enda  sterkere enn 
før. Men hvordan vil han reagere når han får 
vite om hemmeligheten hun har holdt skjult for 
ham i alle disse årene? 

Agnes i senga 
Heidi Linde  

     
Agnes lukker øynene og ser for seg 
begravelsen sin. Det er det samme 
hver gang. Den fullsatte kirka, den 
hvite kista nesten skjult under  

overdådige kranser, blomstene som strekker 
seg hele veien nedover midtgangen, den lille 
trykksaken i eksklusivt papir med et fordelaktig 
fotografi av henne selv på forsiden; smilende og 
livsglad, et hjerteskjærende gjensyn med dette 
unge mennesket som så meningsløst skulle bli 
revet bort. Man kan dø av sorg, også, tenker 
Agnes, det har hun lest et sted. Agnes er 32 år, 
hun er blitt forlatt av kjæresten og flytter inn i 
farens leilighet. Her er hennes liv. 


