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Romantisk komedi i Toscana Två medelålders kvinnor, en motorcykel och ett slott i Italien. Det är bäddat för
en ny underhållande och varm romantisk komedi av Åsa Hellberg: Toscana tur och retur. Sara Raphael saknar
uppslag till sitt nästa reportage. När hon köper en motorcykel för en spottstyver och ser en annons som lockar
med slott, vingårdar, olivolja och solrosfält, finns bara ett alternativ: hon måste få upp sin bästa vän på pallen
och åka dit. Jessica Romin, den kända författaren, går alltid i högklackat och gapskrattar åt Saras förslag. Hon
ska på en författarträff i Malmö och tänker naturligtvis ta tåget dit. Hur det sedan kommer sig att hon ändå
sitter bakom Sara i ett skinnställ vet hon inte riktigt. Det blir en resa de båda väninnorna aldrig kommer att
glömma - en oplanerad tältnatt vid Vänern, för små hjälmar, hotfulla medtrafikanter, stiliga hjältar, barska
italienska kvinnor ... Och så till sist slottet. En magisk plats där Sara känner igen sig alltför väl. Hon minns
med både fasa och pirr romansen för så länge sedan. För Jessica innebär mötet med den trevlige Anders en
chans att för alltid glömma JP - sitt livs största kärlek - så att hon slipper prata om det där som gör så ont. Det
italienska slottets tinnar, torn och vinkällare bär på hemligheter som påverkar både Sara och Jessica på sätt de
aldrig hade kunnat ana. Frågan är om man verkligen kan fly från sitt förflutna. "Toscana tur och retur bjuder
på varm vänskap, romantik och humor." 4 hjärtan, Femina "Vilken underbar bok, Åsa Hellberg har verkligen
lyckats igen att skriva en bok som går direkt in i hjärtat på mig. En bok som gör att tårarna rinner på slutet har

något speciellt och det har denna bok. Mitt betyg på denna underbara bok kan inte bli annat än CCCCC."
Cattis boktips "Både skratt och gråt i den här härliga feel-good boken som bara måste läsas." Cissi Grip
bokblogg "Det här var precis vad jag behövde just nu och jag njöt av varje sekund jag satt med näsan begravd
i denna bok. Toscana tur och retur är en härlig och bra avvägd blandning av allvar, lättsamhet och humor. En
riktig feelgood som väcker mersmak." Bokfrossa "Garanterat roligt och mysigt med härliga intriger."
Kattugglan "... jag kan verkligen rekommendera boken till den som vill ha svensk feelgood när den är som
bäst." Johannas deckarhörna Om En liten värld "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 ingredienserna. Åsa lyckas skapa
humor, tajming och hon har f
Resor till solsäkra charterdestinationer och bubblande storstäder.
Bussanslutning tur och retur. Bussanslutning tur och retur. Alltid med noggrant utvalda hotell och flygbolag
- Boka allt smidigt på ett ställe. KHaktuellt KLICK. Bussanslutning tur och retur. Nyhet på Costa del Sol –
Manilva Sun – med härligt boende och fri golf till superpris. Information om skatter och avgifter. Del i 2
bädds insideshytt inkl halvpension (4 x 3 rätters middag, 3 x frukostbuffé samt 1 brunch) Att vara ombord på
världens mest klassiska och mytomspunna tåg är som att resa tillbaka i tiden, och själva tågresan är en
storslagen upplevelse. Förlagsband i skyddsomslag. Information om skatter och avgifter. På dessa resor
kombinerar vi resandet med både buss och flyg. se erbjuder dig ett urval av över 1 200 färja vägar färdas till
och från över 360 målportar i 64 olika länder inklusive Storbritannien, Irland, Italien, Spanien, Frankrike,
Holland, Tyskland, Danmark, norra Afrika och de baltiska staterna. Under resan. Alltid med noggrant utvalda
hotell och flygbolag - Boka allt smidigt på ett ställe. Du kanske flyger en väg och åker buss en väg, eller
flyger tur och retur till resemålet men åker buss under utflykterna. Boka nu med introduktionsrabatt. Ferryto.
Airtours står för kvalitet. Nyhet på Costa del Sol till kanonpris. Resor till solsäkra charterdestinationer och
bubblande storstäder. Välkommen till.

