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En magisk roman för alla dem som tror att ordets kraft kan läka
ett brustet hjärta!

Monsieur Perdu kan ordinera den perfekta boken för ett brustet
hjärta. Men kan han kurera sitt eget?

Monsieur Perdu kallar sig för litterär apotekare. Från sin flytande
bokhandel belägen på en pråm på floden Seine ordinerar han

romaner för alla livets motgångar. Genom att använda sin intuition
finner han exakt den bok läsaren behöver, och reparerar på detta sätt
både brustna själar och hjärtan. Den enda han inte verkar kunna
kurera genom litteraturen är sig själv; han lider fortfarande i kval
efter att hans livs stora kärlek försvann. Bakom sig lämnade hon

endast ett brev, som han aldrig öppnade.

Efter att Perdu slutligen förmått sig att läsa brevet lättar han ankar
och ger sig av på en resa till södra Frankrike i hopp om att komma
över sin förlust och få ett avslut på historien. Med sig har han en



storsäljande författare med skrivkramp samt en kärlekskrank
italiensk kock, och längs Frankrikes floder reser Perdu, delar ut sin
visdom och sina böcker, och visar hur den litterära världen kan ta

den mänskliga själen på en resa för att hela sig själv.

Den lilla bokhandeln i Paris är en internationell bästsäljare, fylld
med värme och äventyr, och tillägnad alla dem som tror att sagornas

kraft kan förändra människors liv.

"Verkligen härlig feelgood!"- Yvonne Eriksen, P4 Skaraborg

"Mysig, välskriven och perfekt som avkoppling i bästa läsfåtöljen."-
Piteå-Tidningen

"En annorlunda bok som bjuder på det mesta."- Nerikes Allehanda

"303 sidor ren njutning."- Bokbloggen Bokmalen

"Den lilla bokhandeln i Paris av Nina George är precis en sådan där
bok man behöver en regnig dag hemma i soffan. Eller en solig dag i
hängmattan. Eller helt enkelt när man behöver en bok som ger en

varm känsla i hjärtat."- Västmanländskans bokblogg

"Nina George lär oss smarta saker om kärlek, om läsande som ger dig
ett schvung i steget, om tango i Provençe, och om riktigt god mat En
av de där böckerna som får dig att fundera över vem du behöver ge
den till som present under tiden du fortfarande läser den, eftersom
den gör dig lycklig och borde finnas tillgänglig på varje välsorterat

apotek."- Hamburger Morgenpost (Tyskland)

"Förtrollande och rörande. Sällan har jag läst en så vacker bok!"-
Tina Magazine (Tyskland)

"Den lilla bokhandeln i Paris är en roman med många underbara
ting. Den är vackert skriven, berättar en rörande historia och för
läsaren till ljuvliga Provence, med detaljerade beskrivningar av
fantastisk mat och art de vivre. En fantastisk strandläsning!"-

Madonna
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