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BESKRIVNING

En varm berättelse om att mötas på halva vägen, som med rapp dialog och mycket humor skildrar saväl
Hollywoods stjärnglans som familjelivets vardagspussel. Av författaren till Eleanor & Park! Georgie bor i
Los Angeles och är manusförfattare till en komediserie. När hon dagarna före jul får sitt livs jobbchans,
tvingas hon ställa in familjens julfirande hos svärföraldrarna. Hennes man Neal blir inte bara besviken,
utan tar med sig barnen och åker ändå. Och vägrar sedan att svara på mobilen. Men när Georgie en kväll
provar att ringa till Neals föraldrahem fraån telefonen i sitt gamla flickrum, svarar han plötsligt. Fast det
är inte den vanliga Neal. Utan Neal från 20 år sedan. Antingen har Georgie tappat förståndet eller ... så
pratar hon i en magisk telefon. Oavsett vilket ser hon sin chans att ställa allt tillrätta. "en charmfull roman
om svårigheten att kombinera arbete och familjeliv." Allers "En jul på skilda håll ställer allt på sin spets.
En välskriven roman på temat 'hur kom det sig att det blev du och jag'. Med ett upplägg som känns som en
relationsfilm man egentligen sett tillräckligt många utav redan men nog kan tänka sig att se en gång till."
Östgöta Correspondenten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Volym - Prissättning: att komma fram till ett "normalpris"

Det ser ut att bli ymnigt snöfall i Östnyland på veckoslutet. Räddningsverket påminner om att det är viktigt
att hålla också räddningsvägarna ...

Så får du nyhetsbrevet att komma fram - Driva Eget

Med PostNords tjänst Expressbrev kan du skicka brev som kommer fram snabbt och säkert till mottagare i
hela landet. Du kan spåra dina expressbrev hela vägen fram ...

komma - Wiktionary

Hej gott husbilsfolk! Här kommer en uppdatering från min gröngölingshorisont, en del av er har ju varit
snälla och besvarat mina frågor tidigare,...
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Komma fram
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