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Milliardæren Sonjas testamente forandrede hendes nærmeste veninders liv. Nu er Rebecka, Maggan og
Susanne – og Sonja – endelig tilbage i en selvstændig roman fuld af varme og livsglæde.

Syv år efter Sonjas død – og den arv, der blandt andet gav hendes bedste veninder et hotel i London, et
fantastisk hus på Mallorca og en restaurant i Paris – kæmper Sonjas veninder med livet. De har alle tre brug
for forandring, og de er klar over, at det er på tide at opfylde Sonjas sidste ønske: at sprede hendes aske rundt

omkring i verden. I løbet af rejsen lærer de gennem en række breve fra Sonja hendes hemmelige,
lidenskabelige kærlighedshistorie at kende og bliver dybt berørt af den.

Samtidig sker der ting for veninderne på hjemmefronten, som ingen af dem havde regnet med, og pludselig er
venskabet mellem dem det eneste i deres liv, der er klippefast og uforandret. Mens rejsen fører dem ud i
verden, tvinges Rebecka, Maggan og Susanne til at træffe afgørende beslutninger i livet. Og hverken

jordfaldshuller i Norge, naturkatastrofer på Haiti eller spontan dans i Madrid kan forhindre dem i at give
Sonja – og sig selv – en chance til.

Sonja får en chance til er en skøn roman om venskab mellem kvinder og kærligheden efter de halvtreds. Om
det selvfølgelige i at støtte sig til sine venner, både i glæde og i sorg, og om at turde ændre sit liv.

 

Sonja og hendes veninder er endelig tilbage!

Milliardæren Sonjas testamente forandrede hendes nærmeste
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