Kærlighed og cupcakes i byen, der aldrig sover
Engelske Julie Caplin debuterede i 2020 på dansk med en hjertevarm fortælling
om hygge og romantik i vores egen hovedstad, og nu tager hun sine læsere med
til det mest vidunderlige bageri i byen, der aldrig sover. Træd indenfor i Det lille
bageri i Brooklyn, og vi kan love dig for, at du aldrig vil hjem igen!
Mød briten Sophie Bennings. Hun er netop landet i New York efter et hårdt brud med sin nu
ekskæreste, og kærlighed er det sidste, hun tænker på. I stedet sætter hun alt ind på at excellere
professionelt i sit nye job som redaktør for madsektionen på et stort blad.
Men det viser sig ikke at være helt så nemt at fokusere på arbejdet, for klummeskribent-skråstregstorcharmør Todd McLennan virker lige så tillokkende på hende som lækkerierne i bageriet under
hendes lejlighed i Brooklyn. Måske hun alligevel skulle snuppe sig en bid?
Sophie og Todd finder snart ud af, at madglæde ikke er det eneste, de har til fælles, og hvem ved?
Måske har Sophie her i byen, der aldrig sover, endelig fundet sin drømmemand.

Forfatterskabet: Julie Caplin har rejst i hele verden og har undervejs samlet inspiration til en
vidunderlig romantisk bogserie, som har nydt stor succes i Storbritannien, og som indtil videre er
oversat til 9 sprog. Den lille café i København udkom på dansk i 2020, og med Det lille bageri i
Brooklyn får læseren endnu et romantisk eventyr i en af verdens storbyer.
Anmeldelser af Det lille bageri i Brooklyn:
”Vidunderlige karakterer, genial handling og detaljerede
beskrivelser af alle lækkerierne, som får tænderne til at
løbe i vand.” – Cosy Cute Knits
”En herlig feelgood-fortælling spækket med eventyr og
mad.” – Goodreads-læser
Det skriver de danske læsere om Julie Caplins første
bog, Den lille café i København:
”En virkelig hjertevarm og underholdende romantisk bog,
der passer perfekt til ferielæsning i hængekøjen eller på en
fortovscafé i København.” – Bogblogger.dk
”Sjov, romantisk og underholdende.” – Bogvægten.dk
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