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"En kärlekshistoria som får dig att gråta, skratta och bli arg allt
på en gång"

Lou Clark och Will Traynor är så olika man kan vara. Lou bor
hemma och försörjer sina föräldrar med lönen från kaféet där hon
jobbar. Hon har inga ambitioner utanför den lilla stad där hon bott i

hela sitt liv. Will var en atletisk A-personlighet, framgångsrik
aktiemäklare med toppjobb i London och snygg flickvän. Tills en

motorcykelolycka tog ifrån honom alltsammans.

När Lou blir arbetslös tar hon jobbet som den totalförlamade Wills
sällskapsdam enbart för att hon inte kan hitta något annat, och hon

behöver verkligen pengarna.

Will har bestämt sig hans liv är trångt och glädjelöst, och han vet
exakt hur han ska få slut på alltihop. Lou bestämmer sig i sin tur för

att få Will att ändra sig.

Ingen av dem vet att de kommer att förändra varandra för alltid.



Livet efter dig har blivit enormt älskad och populär i England, och
valdes till årets bästa bok av läsarna i Richard & Judy Book Club.

"En kärlekshistoria som får dig att gråta, skratta och bli arg allt på en
gång"

En bokcirkel för alla

"Det är en rörande, smärtsam berättelse om en annorlunda kärlek.
Språket är enkelt i kompositionen med en subtil humor, det dystra
ämnet till trots. För att ta till en möjligen sliten kliché, så kan detta

mycket väl vara århundradets kärlekshistoria."
Bibliotekstjänst

Jag har haft väldigt svårt att lägga ifrån mig boken och känner mig
ovanligt engagerad i personerna, så till den milda grad att jag faktiskt
tror att jag drömde om Lou och Will i natt. Lite som med One Day

när det begav sig.
Helena Dahlgren, Dark places blogg

Christ alive, what an amazing book. I cant think of enough
superlatives. Im sick from crying. Its INCREDIBLY moving and so

brave dealing with such a delicate subject without any silly
sidestepping. SUCH a great heroine, so belieavable, real, lovable,
likeable. And what a powerful love story. And told with such

warmth. My book of the year so far. PLEASE read it!
Marian Keyes
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