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Libby og hendes mand Jason er flyttet tilbage til hans hjemby at forvandle familiens Bed and Breakfast til et
moderne og trendy hotel.

De har lagt London bag sig – og med det alle minder på godt og ondt.

En dag, hvor Libby er ude at gå tur, finder hun en bevidstløs og såret kvinde. Det viser sig, at kvinden har
mistet sin hukommelse; hun ved ikke, hvorfra hun kommer, hvor hun var på vej hen, og værst af alt synes

ingen at savne hende ...

Da Libby tilbyder at tage sig af hende, sætter denne lille handling af venlighed en kæde af begivenheder i
gang, der kommer til at ændre mange menneskers liv.

”En lille god gerning” er indlæst af Maria Garde

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio

Anmeldelser af En lille god gerning

• Forfatteren Lucy Dillon er nutidens succes-romanforfatter som altid får sin romaner krydret med moral og
kærlighed og råhygge, samt et glimt af humor.

• Hvad kan du gøre for at gøre verden til et bedre sted at være?

• Umulig-at-lægge-fra-sig roman om venskab og hemmeligheder, men mest af alt en roman om at udvise
godhed og omsorg for mennesker, man ikke kender.

• Libby hjælper en fremmed, og forvandler sit liv i processen.

Lucy Dillon er kendt fra bestsellerromanerne ”Ensomme hjerter og herreløse hunde” og ”Mine 100
ting”, og hendes romaner sammenlignes ofte med Maeve Binchy og Elizabeth Noble.

 

”Om En lille god gerning”

Libby og hendes mand Jason er flyttet tilbage til hans hjemby at
forvandle familiens Bed and Breakfast til et moderne og trendy

hotel.

De har lagt London bag sig – og med det alle minder på godt og
ondt.



En dag, hvor Libby er ude at gå tur, finder hun en bevidstløs og såret
kvinde. Det viser sig, at kvinden har mistet sin hukommelse; hun ved
ikke, hvorfra hun kommer, hvor hun var på vej hen, og værst af alt

synes ingen at savne hende ...

Da Libby tilbyder at tage sig af hende, sætter denne lille handling af
venlighed en kæde af begivenheder i gang, der kommer til at ændre

mange menneskers liv.

”En lille god gerning” er indlæst af Maria Garde

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio

Anmeldelser af En lille god gerning

• Forfatteren Lucy Dillon er nutidens succes-romanforfatter som altid
får sin romaner krydret med moral og kærlighed og råhygge, samt et

glimt af humor.

• Hvad kan du gøre for at gøre verden til et bedre sted at være?

• Umulig-at-lægge-fra-sig roman om venskab og hemmeligheder,
men mest af alt en roman om at udvise godhed og omsorg for

mennesker, man ikke kender.

• Libby hjælper en fremmed, og forvandler sit liv i processen.

Lucy Dillon er kendt fra bestsellerromanerne ”Ensomme hjerter
og herreløse hunde” og ”Mine 100 ting”, og hendes romaner
sammenlignes ofte med Maeve Binchy og Elizabeth Noble.
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