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»Andy Jones varmt humoristiska kärleksroman Vi två är lätt att bli charmad av.« Betyg 4 av 5Femina
»Andy Jones debutroman är en bländande historia om nutida kärlek. Uppslukande och rolig. Starkt
rekommenderad.«Library Journal
Fisher och Ivy har bara varit ett par i nitton dagar. Båda har haft förhållanden tidigare, men de vet båda två att
det är annorlunda den här gången: De är ämnade för varandra. Att de egentligen vet väldigt lite om varandra
känns mindre viktigt.
Men under det kommande året, en period då deras liv förändras oåterkalleligt, upptäcker Fisher och Ivy att det
är en sak att bli förälskad och en helt annan att fortsätta vara förälskad.
Vi två är en charmig, ärlig, humoristisk roman om livet och kärleken och om vikten av att inte ta något av det
för givet.
ANDY JONES är en brittisk författare, bosatt i London med hustru och två barn.Vi två är en underbar,
okonventionell kärlekshistoria om ett par som ger sig in i en passionerad tvåveckors-affär som ska förändra
deras liv för alltid. Alla som älskade David NichollsEn dag kommer att falla handlöst förVi två.

»På Louise Bäckelin förlags hemsida står det att förlaget ger ut böcker som "stannar kvar i ditt minne efter att
du läst den sista sidan".
Det stämmer.«Boktok 73
»Vi två är en underbar samtid kärlekshistoria.«BTJ-häftet
»Länge känns det som en klassisk ladlit, skriven med humor och lagom mycket grabbighet. Dialogen är rolig
och sidokaraktärerna likaså. Men så PANG så vänder historien och det blir något annat. Något mer.«Hyllan
"Charmig, rolig och berörande. Betyg 4 av 5"Jennies Boklista
»Känslomässigt intelligent och med fint tecknade, fullkomligt trovärdiga karaktärer. Jag älskade den.«The
Daily Mail
»Ärlig, gripande, bitterljuv och väldigt rolig.«Jenny Colgan, författare till Det lilla bageriet på
strandpromenaden
Med TV 2 Sumo ser du alle TV 2s kanaler, alle kampene i Premier League og de beste seriene før de vises på
TV! Vi bruker cookies. De hjelper oss å huske deg og dine valg her på TV3.no. OK, da vet jeg det! Les mer
TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. TV 2 er Norges beste
nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. Se NRK sitt rikholdige arkiv rett i din
nettleser. Du kan også se på våre kanaler direkte. Finalefest for Paradise Hotel 2017 - NB få bill! Finalefest for
Paradise Hotel 2017 - NB få bill! Velkommen til den offisielle finalefesten for Paradise Hotel 2017! Senere
møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før
sommerferien. Programmet for vårsemesteret. TV 2 er Norges mest populære kommersielle tv-kanal. En bred
kanal med underholdning, nyheter, sport, serier, drama, dokumentarer og film. På TV 2 Sumo kan du se.
Enklere blir det ikke Enklere blir det ikke - Episode 7. Mest sett Siste Ekstra. 20:45 Se.no viser deg hva som
går på tv i dag.
Vi har oversikt over tv-serier, filmer, reality og alt annet som går på tv. Velg tv-guide etter din egen smak, og
få.

