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Dette er den tredje og avsluttende romanen om Lou Clark, i bokserien som har bergtatt en hel verden.
Internasjonalt har Jojo Moyes solgt over 31 millioner bøker og hun er tiårets mestselgende forfatter i Norge.
Lou Clark vet mye. Hun vet hvor mange mil det er mellom hennes nye hjem i New York og kjæresten Sam i
London. Hun vet at hennes rike, nye arbeidsgiver er et godt menneske, og hun vet at hans unge kone har

hemmeligheter for ham. Det Lou ikke vet, er at hun kommer til å møte en mann som vil snu opp ned på livet
hennes i New York. For amerikanske Josh vil komme til å minne henne så mye om en mann hun en gang

kjente, at alt hun tror hun vet om kjærlighet vil bli utfordret. Lou aner ikke hva hun skal gjøre, men hun vet at
det hun velger, kommer til å forandre alt ...

Biblioteksøk er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket. Det handler om å våge å leve være seg selv og å stole på
kjærligheten Louisa Lou Clark har flyttet til fasjonable Upper East Side i New York hvor hun i et år skal
jobbe som personlig assistent for den 28 år gamle Agnes. Se flere bøker fra Jojo Moyes. Fremdeles meg 3.
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Lou Clark vet mye. KJÆRE FØLGERE Jeg mottar fremdeles ikke meldinger Legger derfor ut skjermilde her
slik at dere kan finne meg på fb og dermed sende. Se hva andre mener om denne boka og fortell hva. Louisa

Clark trenger en jobb foreldrene til Will trenger. Da disse følelsene ble ubrukelige fant jeg meg selv i å
absorbere livet mitt i arbeid i kjærlighet i alkohol i noe som kunne hindre meg i å føle virkelig føle og

omfavne virkeligheten at hun var borte. Hun vet hvor mange mil det er mellom hennes nye hjem i New York
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og kjæresten Sam i London.
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