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I Brantevik har vintermörket lagt sig över den lilla kustorten och
väninnorna Inez, Olga och Viola har som vanligt symöte. Men den

här kvällen har Viola med sig lotter från den lokala
idrottsföreningen. Inez vinner en wekeendresa till en julmarknad i

Tyskland, med buss och allt. De bestämmer sig för att åka allihop, ett
äventyr i juletid är precis vad ett par äldre damer kan behöva. Tycker
Olga och Viola i alla fall. Inez är högst tveksam, men följer med

förstås. Det var ju ändå hon som vann resan.

Det är med stor nyfikenhet och skepsis som damerna sätter sig på
långfärdsbussen. Och en sak är säker, det blir inte alls den stillsamma

weekendresa de tänkt sig.

Karin Brunk Holmqvists romaner från Österlen har gjort henne till
en av Sveriges mest lästa och uppskattade författare. Med humor och
mycket hjärta får vi möta hennes vardagshjältar som inser att det

aldrig är för sent att förändra livet.
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En lättsam roman som lockar till leenden och igenkännande nickar.
Trivsam läsning som får dig på gott humör! Allers
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Karin Brunk Holmqvists romaner från Österlen har gjort henne till
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Varm och humoristisk. Barometern

Historien om de tre väninnorna och deras fjärde syföreningsbekant
och deras resa till Tyskland är skriven med mycket kärlek. Ystads

Allehanda

Karin Brunk Holmqvist har fingertoppskänsla för detaljer i vardagen
och hon framför dem på ett charmigt sätt. Smålänningen

En vänlig bok. Kristianstadsbladet

Karin Brunk behärskar konsen att lyssna av och känna in, och
hennes romanfigurer upplevs alltid som äkta. Det är som om man har

träffat dem förr. På Österlen
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