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Romantisk komedi får känslorna att svalla Häng med på en resa fylld av kärlek, sex, vänskap och skratt. En
liten värld av Åsa Hellberg är en varm och underhållande feelgood-roman med mogna kvinnor i
huvudrollerna. Har man ingen reskamrat får man väl följa efter någon som är på väg till Arlanda, tänker Elsa,
70-årig änka som inte längre vill sitta ensam i Farsta. I smyg förföljer hon slumpvis utvalda personer och hon
hinner komma till både Västerås och London innan den riktigt stora resan står för dörren.
Isabella, före detta filmstjärna, blir fortfarande igenkänd för sitt vackra ansikte. Vid 50 står hon i ett vägskäl
och funderar på vad hon ska göra av sitt liv. Ska hon sälja sitt framgångsrika företag, ska hon flytta utomlands,
ska hon någonsin våga öppna sitt hjärta för en man igen? Carina, Isabellas färgsprakande väninna, bor i
England och blev nyligen lämnad av sin man för en yngre talang. När allt vänds upp och ner drar hon med sig
Isabella in i ett nytt projekt: de ska bo och arbeta tillsammans på den engelska landsbygden.
Slumpen, eller om det kanske är ödet, för samman Elsa med Carina och Isabella och de tre kvinnorna får stor
inverkan på varandra. Alla försöker de hitta nya vägar i tillvaron, men det är betydligt svårare att förändra sig
själv och sitt liv än de trodde. "Dessa salta kvinnors liv flätas samman av Åsa Hellberg i hennes sockersöta

mappieroman. En liten värld heter boken som får mig att mjukna som nariga läppar under ett cerat."
M-Magasin"Likt en vindlande film får vi följa Elsa och ett gäng färgglada människor som de möter på sin väg
ut i världen." Metro "Detta är en feelgoodroman, en riktig bladvändare som man mår bra av att läsa, full av
humor, kärlek och vänskap och om att våga ta första steget." Skaraborgs Allehanda "Jag har läst En liten värld
av Åsa Hellberg En riktigt härlig mysbok!... Tänker i vanlig ordning inte skriva så mycket om handlingen utan
säger bara: Läs den! Läs och njut. Jag sträckläste den på en dag. A day well spent. Seså, iväg och köp boken,
eller låna den på närmsta bibliotek!" Agneta, Bokblogg "Ojojoj vilken härlig feel-good bok alltså! Sträckläste
den och kunde inte sluta!! Så himla bra helt enkelt. LÄS DEN!" Cissi Grip, Bokblogg "Det märks på
personerna i boken, ingenting är omöjligt, det är bara din egen vilja som styr och begränsar, det är säkerligen
nyttigt att få lite sådan input ibland, en typisk feelgoodroman." Dala-Demokraten "Författarinnan till Sonjas
sista vilja är tillbaka med en helskön bok! Denna underhållningsroman har alla de rätta ingridienser.
Åsa lyckas skapa humor, tajming och hon har fingertoppskänsla för att få karaktärerna att kännas äkta. Hitta
en behaglig plats och sätt dig ner och LÄS." Halmstad 7 dagar
se. En liten femöreskola. Har även läst ”Sonjas hemlighet” av samma författare. författare till Skolledare i en
digitaliserad värld-Att leda lärande. En liten påskhälsning från Teneriffa. Det är verkligen en liten värld vi
lever i. Om hur var att debutera med en självbiografi som alla ville prata om och om hur surrealistiskt det är
att få se sin bok på topplistor och att vid femtio år. - Det vi ser nu är att om vi tar ungdomar på allvar så får vi
en möjlighet att öppna deras värld,. Firar jul i utkanten av en liten by i norra Tornedalen. 8/10/2010 · En liten
katt i paket med rosett Hon var det sötaste vi någonsin sett. 4,74.
Om man läser böckerna som kommer hem i brevlådan, och det skulle jag tro (och hoppas) att många gör, så
kommer väldigt många att läsa en … Nissedörr – En liten tomtevärld. Listen to En Liten Femöreskola +
Bonuslåtar in full in the Spotify app. Det är ofantligt stort. Snut-selfie. Har man ingen reskamrat får man väl
följa efter. Har man ingen reskamrat får man väl följa efter. 'Vi går sakta mot ett paradigmskifte där det
kommer vara vetenskapligt belagt att det finns en högre intelligens bakom oss och universum. Det var ju
signaturmelodin till Fablernas värld,. 23. En liten guidning i strategidjungeln; En liten värld av Åsa Hellberg
är en varm och underhållande feelgood-roman med mogna kvinnor i huvudrollerna. Vad har Bangalore,
Indiens motsvarighet till världens IT-centrum Silicon Valley, gemensamt med Västervik.

