Fornøjelig romantik i Københavns brostensbelagte gader
Den engelske forfatter Julie Caplin debuterer nu på dansk med denne hjertevarme
fortælling: Den lille café i København inviterer dig indenfor på den hyggelige, lille
københavnske café, hvor der dufter herligt af lune kanelsnegle og varm chokolade, og
hvor romantikken lurer lidt rundt om hjørnet.

I Den lille café i København møder vi Kate Sinclair, som bor i London og lever det liv, hun altid har
villet: Hun er en succesfuld account manager i et af Londons største pr-bureauer og har en
vidunderlig og charmerende kæreste. Lige indtil denne kæreste går bag om ryggen på hende og
snupper den forfremmelse, som hun ellers havde forventet at få.
Kate og hendes knuste hjerte har brug for at komme lidt væk fra det hele, så da hendes chef mangler
en, der kan planlægge en pr-tur til København for fem uregerlige journalister, springer hun til med
det samme. Og hvem ved? Måske er lidt dansk hygge og lykke – og romantiske, lyse nætter – lige
det, hun har brug for.
Forfatterskabet: Julie Caplin har som tidligere pr-medarbejder rejst Europa tyndt, og på sine rejser
er hun blevet inspireret af de forskellige landes atmosfærer og specialiteter. Dette er der kommet en
vidunderlig romantisk bogserie ud af, som har nydt stor succes i Storbritannien, og som indtil videre
er oversat til 8 sprog. Den lille café i København er den første af bøgerne, der udkommer på dansk.

Anmeldelse af Julie Caplins Den lille café i København:
”En uimodståelig sammensætning af dansk lykke og hygge i
en historie, der er umulig at lægge fra sig” – Katie Fforde,
britisk bestsellerforfatter
Læserne skriver:
”En fantastisk, krammeværdig, afsindig morsom og
fængslende bog” – The Writing Garnet
”Sød, sjov og utrolig hjertevarm” – Frankly, My Dear …
”Jeg har allerede læst bogen to gange … et sikkert tegn på,
hvor højt jeg elskede den” – Life Appears
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