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Efterfølgeren til Jojo Moyes' mest populære romaner, Mig før dig og Efter dig, byder på et kærligt gensyn med
Louisa Clark, som for alvor er klar til at efterkomme Wills ønske om at leve livet og kaster sig ud i et nyt
eventyr i New York. Lou Clark ankommer til New York, klar til at starte et nyt liv og overbevist om, at hun
godt kan holde liv i forholdet til kæresten, Sam, hjemme i England. Her bliver hun hos sin nye arbejdsgiver,
det superrige Gopnik-par, kastet ud i en tilværelse meget fjernt fra de beskedne kår, hun selv stammer fra.
Leonard Gopnik og hans noget yngre kone Agnes introducerer Lou for byens absolutte overklasse, heriblandt
Joshua Ryan, en mand der bringer en fjern hvisken med fra Lous fortid. For at holde sammen på sine to
verdener må Lou holde på en del hemmeligheder – og ikke kun sine egne. Og hun må spørge sig selv: Hvem
er Lou Clark? Og hvordan skaber man ro i et hjerte, der er splittet i to? Pressen skriver: »… man må sidde tæt
på sine Kleenex og samtidig planlægge en fridag. Den er ikke til at slippe.« ***** – Femina »Jojo Moyes
formidler Lous tanker og følelser eminent … alle kvinder kan genkende sig selv i Lou.« ***** – Familie
Journal »… en fin påmindelse om, at man skal huske at tage på eventyr og leve livet.« **** – ChriChri »Jojo
Moyes skriver som altid med en ærlig, rørende og empatisk tone, hvor humoren skinner igennem hver en
sprække.« – IN »Jeg har lyst til at genlæse serien om og om igen, bare for at få lov at blive i universet med
Lou, Will og alle de andre.« ***** – Bogfinken »Læs den - og grin, græd og krum tæer som altid i Louisa

Clarks selskab!« – Kulturkapellet
Det står stadig lidt hen i det uvisse hvorfra interessen med uglekasser egentlig kommer. Den fungerar bra, är
välorganiserad och jag har märkt att massa människor håller med mig eftersom sååå många som vill kontakta
mig. Serien havde fire unge kvinder med indvandrerbaggrund i front og fokuserede på satire af stereotyper,
nydanskere, indvandrere og gammeldanskeres forhold til dem. Den fungerar bra, är välorganiserad och jag
har märkt att massa människor håller med mig eftersom sååå många som vill kontakta mig. Åh en sak till, om
det finns några män som vill ha en trekant. Faktisk kan jeg næsten ikke engang kalde mig ornitolog. Jag kan
inte välja, hjälp. 10. 10. Jeg har selv betalt for uddannelsen og den tager fire år. Velkommen til en verden af
oplevelser for singles only. Derefter har jeg taget en gestaltterapeutisk overbygning på Københavns Gestalt
Institut. Ungt - Jag tappade fullständigt kontrollem och glömde allt annat omkring mig. Det står stadig lidt
hen i det uvisse hvorfra interessen med uglekasser egentlig kommer. Jag kan inte välja, hjälp. 01/03-2015; guest Hej jeg er 13 år jeg er blevet spurgt om jeg vil have sex, af mange kvinder og jeg har sagt ja til alle og
min mor og søster de spurgte mig om de måtte få min pik op i dem og der sagde jeg også ja jeg har kneppet
lidt … “Integrationsproblemerne er made in Denmark, og de kan løses i Danmark”, skriver Bertel Haarder i
Jyllands-Posten, og der er i det hele taget akut mangel på … En dansker på Færøerne giver gode råd og tips til
jeres ophold på Færøerne Frameld nyhedsbreve. Jeg er uddannet terapeut fra Psykoterapeutisk Institut i
København. Det är en lyx som är det enda lilla problemet med denna sida, annars kan jag inte hitta några fel
med den.

