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Spänningsfylld roman om förbjuden kärlek som får dig att tappa
andan. När Susanna träffar sexton år yngre David förändras allt hon
någonsin trott på. Åtrån leder till att hon överträder tabun, och snart
har hon trasslat in sig i en härva av osanningar. Hon ljuger inte bara

för sina närmaste utan även för sig själv. I andras ögon är hon
fortfarande mitt i livet, tryggt gift och ett praktexemplar när det

gäller att bete sig rätt. Men inom henne växer sig tvivlet allt större.
När hennes man visar sig vara långt ifrån den stabile och pålitlige
make hon trott, får fasaden allt större och djupare sprickor. Vågar

hon överge idealen, lyssna till sitt hjärta och vara sann mot sig själv?
Eller är allting redan för sent? En intensiv relationsroman om

förbjuden kärlek, åtrå och passion med förhinder. Missa inte denna
utmanande, moderna och tillåtande roman.

Recensioner:
"Det är sensuella pirrningar och elektricitet långt innan kärleksparet

ens rör vid varandra." Feelgoodbibliotekarien



"Jag vill väldigt gärna läsa fler romaner av Anna Lönnqvist. Hon är
minst lika bra feelgoodförfattare som sina framförallt anglosaxiska

kolleger som befolkar denna genre." Breakfast Book Club

"Den här rekommenderas varmt. En välskapad, trovärdig berättelse
som har ett flow utan dess like. Sex, kärlek och intrig. Läs den!"

Cissigrip.blogg.se

"En riktigt bra relationshistoria En bladvändare." Dast Magazine

Det handlar om en smärtsam skilsmässa men är samtidigt en
passionerad berättelse om stark attraktion. Att skriva om sex är svårt
men en utmaning som Anna Lönnqvist medvetet tar sig an: "Jag ville
skriva om jämställd sex där kvinnan inte är rädd för att ta för sig.
Samtidigt handlar det förstås om att skildra den starka attraktionen
som gör att två personer faktiskt inte kan låta bli varandra", säger

Anna Lönnqvist. Lena Callne, P4 Norrbotten
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