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Jessica Schöön har nyss fyllt fyrtio och arbetar som sekreterare i
Malmö. Äktenskapet med Niklas rullar på och deras femtonårs

bröllopsdag närmar sig. Plötsligt över en kväll förändras allting. Det
som absolut inte får hända - händer. Niklas lämnar henne. Jessicas
tillvaro krossas. Förbjudna känslor pyser fram och det blir allt
svårare för Jessica att behålla hemligheten utan att bli avslöjad.

Livet blir aldrig som man tänkt är första delen i en trilogi.
Feelgoodroman om hur livet obarmhärtigt och drastiskt kan
förändras på några få sekunder. Men vad händer när mattan

bokstavligen rycks undan fötterna? När hela ens liv krackelerar och
bara känns som en enda stor bluff. Romanen handlar också om hur

man samlar nya krafter och mod för att gå vidare. Långsamt
förändras Jessicas prioriteringar om vad som är viktigt i livet.

"Storyn i sig är en berg-och-dalbana av känslor och författaren har
porträtterat dem på ett sätt som rörde mig såväl till skratt som till
tårar. Det hände någonting precis hela tiden, vilket gör boken till en



bladvändare. Gestaltning är författaren en fena på. Hon målar med
orden och utelämnar inte ett enda sinne. Grymt bra slut". Av lektör

och korrektur, Monie Szabo - Fjäderpennan.

BTJ: Detta är första delen i en tänkt trilogi om Schöön. Boken är en
feelgoodroman och står sig väl i genren, även om intrycket dras ner

något av att huvudpersonen ibland framstår som självgod och
osympatisk. Likaså känns karaktärerna Anna och Tommy som

karbonkopia av Jessica och Niklas. På det hela taget är det dock en
behaglig läsupplevelse med tillräckligt många överraskningar för att

hålla läsaren intresserad.

Läsarröster:
Ewa-Lotta Nanfeldt * Kör på lite feelgood vid poolen idag. Detta är
första boken i en trilogi och nu längtar man efter del 2. Betyg 5/5.

Läs den!*

Pia Gummesson *Jag blev fast direkt för din debutbok om Jessica.En
riktig bladvändare.Mycket bra handling,och starka karaktärer.Starkt
slut i boken som gör att jag ser fram emot bok nummer 2.Tack

Anethe! Betyg 5*

Agneta Rydèn *Precis läst : Livet blir aldrig som man tänkt.
Underbar feelgood bok väntar redan på del 2. Betyg 5 *

Ann Eriksson *En mycket lättläst bok! Väntar på fortsättningen!
Betyg 4/5*

Cathrin Monell* Om Livet blir aldrig som man tänkt: Intressant
skildring av hur livet inom loppet av bara ett år oväntat kan helt byta
riktning. En utvecklingsroman om en vuxen kvinna, som finner en
ny botten av kompetens och självständighet inom sig. Författaren

skriver enligt efterordet inspirerad av verkliga händelser, och jag ser
fram emot uppföljaren, för att få veta hur det går i fortsättningen för

väninnorna Jessica och Anna. Betyg 4/5*

Anna Bella Domajnko Jonsson *Livet blir aldrig som man tänkt"
Lättläst och underhållande, det ska bli kul att det ska bli kul att läsa
fortsättningen på Jessicas liv. Tack för din personliga hälsning i

boken! Betyg 5*

Anki Ericsson *Härlig lättläst historia. Gripande .Betyg 4/5*

Eva Johansson *En mycket bra bok , mycket igenkännande och det
gör det roligare att läsa ... längtar till nästa bok Betyg 5*

Agnetha Lundebring Jönsson *Vilken bok. Helt underbar och lätt att
ta till sig och sidorna rasar iväg. Gillar uppbyggnaden i boken och



hela registret av känslor finns med både från Jessica och Niklas som
verkligen passade mig som läsare. Orden verkade vara tagna från

livet vilket gör den otroligt underhållande. Kan varmt rekommendera
Livet blir aldrig som man tänkt. Längtar till uppföljaren. Tack för en
mycket trevlig bok. Får inte glömma omslaget är så vackert. Betyg

4/5*

Linda Dahlbeck *Har precis läst sista raderna i "Livet blir aldrig som
man tänkt". Tack Anethe, för att jag fick ta del av en bit i Jessicas liv.
Mysig och underhållande bok med en mycket trevlig överraskning ;)

.Väntar med spänning på fortsättningen. Betyg 4/5*
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