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bagaget...

-Det kanske man skulle kunna säga, log mannen. Men inga stora sådana tycker jag."

När Rita får ett stipendium för att studera franska i Paris ser hon genast sin chans - att skriva sin första
kärleksroman i världens mest romantiska stad. Bakom sig lämnar hon västkusten, arbetet som lärare och
tryggheten, för att upptäcka en ny stad men också sig själv. Under hösten i Paris konfronteras Rita med en

trilskande hyresvärd, en hemlighetsfull professor med romantiska intentioner och så naturligtvis den
levnadsglade Pelle som visar henne ett Paris hon aldrig funnit själv. Rita upptäcker snart att hennes egen

vistelse i Paris är mer spännande än den kärleksroman hon själv kommit till staden för att skriva.

Anna Sundbeck Klav är en uppskattad och återkommande författare av följetonger med både hjärta och
hjärna för svenska veckotidningar. Hennes feel-good berättelser är fulla av orädda hjältinnor som inte är rädda

att ge sig ut på äventyr och ta itu med vad de än ställs inför.
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