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Den perfekta julklappen för alla som älskade "Stekta gröna tomater"! Det är november och snöstorm i Chicago
när den medelålders Oswald Campbell får veta av sin läkare att han har högst några månader kvar att leva.
Oswald är sjukpensionär, bor på ett ungkarlshotell och som enda anhörig finns exfrun.
Läkaren föreslår att han ska söka sig till ett varmare klimat och sköta om sig. Av en tillfällighet får han
telefonkontakt med en kvinna i den lilla sömniga staden Lost River i Alabama och hon ordnar inackordering åt
honom hos en granne. Oswald tas till sin förvåning emot med stor entusiasm, inte minst av alla de änkor och
ogifta damer som raskt börjar uppvakta honom. Visserligen är han inte den Romeo de sett fram emot, men de
tar honom ändå under sina vingars skugga. Oswald börjar njuta av livet. När julen kommer inträffar något så
häpnadsväckande att de som är med aldrig kommer att glömma det. Och i centrum finns en liten flicka och en
röd fågel Efter succén med bl.a.
Stekta gröna tomater, har Fannie Flagg åter klättrat upp på de amerikanska bestsellerlistorna, nu med en

charmerande berättelse, full av humor och värme, en bok som förvisso inte bara kan läsas vid jul. * * * * * 20
av 21 kunder på Amazon ger boken högsta betyg, 5 stjärnor "Flagg är en begåvad historieberättare som vet hur
man sätter läsarens känslor i rörelse, och hon avslutar sin fina julberättelse med det ofrånkomliga miraklet." Publishers Weekly "Fannie Flagg skriver återigen om de enkla, goda människorna i det lilla samhället. De
flesta karaktärerna är på ytan ensamma, men gemenskapen och det sociala nätverket finns alltid närvarande.
Det skulle kunna bli banalt, men Flagg skriver med charm och med ett härligt flyhänt språk. En julberättelse
som även barn kan lyssna på." - Btj:s sambindning om originalutgåvan
Kåseri nr 471. Nu har jag snart bott hos min 'nya' familj i 2 år. Det roliga.
Direkt kopplades mina minneskamrar in från vårarna när vi bodde i Råssnäs i Motala. Jag är en tuff tant,
som gillar det mesta. Kåseri nr 471.
Rubriken låter förmodligen som en klyscha från en hälsotidning eller bara en fet bilreklamsrubrik, typ ”Ford
Fokus gör livet…”, för er som kan. Jag har flyttat från en lägenhet ut på landet för 1 år. Det kan vara en opera
men det duger också med vanliga samtal om både roliga och svåra saker.
2016-07-08 Spike Adopterad 2014-06-18 Hej. Det roliga. Jag har flyttat från en lägenhet ut på landet för 1
år. Nu har jag snart bott hos min 'nya' familj i 2 år. Nu har jag snart bott hos min 'nya' familj i 2 år. Direkt
kopplades mina minneskamrar in från vårarna när vi bodde i Råssnäs i Motala. Nu har jag snart bott hos min
'nya' familj i 2 år. Jag är en tuff tant, som gillar det mesta.

