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EN GLÖGGDOFTANDE BERÄTTELSE SOM LOCKAR TILL
MÅNGA SKRATT. AMELIA
Ingenting går riktigt Lisbeths väg i livet. Hon tycker visserligen om
sitt lilla hus vid havet och trivs som lärare i Frillesås. Dessutom är
hon singel, vilket trots allt är bättre än att vara olyckligt kär.
Men veckorna före jul blir allt bara värre. Skolans rektor vill peta
henne från idrottstimmarna och anställa en manlig alpin mästare.
Gamle pojkvännen dyker upp och är trött på sin glamorösa flickvän.
Lisbeths syster vill till sin makes fasa föda fjärde barnet hemma och
bästa vännens dotter får problem med polisen. När sedan köket måste
rivas upp är olyckan fullständig, och till råga på allt ska släktens
stora julbord serveras redan klockan elva.
Brutna ben och brustna hjärtan - en alldeles omöjlig jul är en rolig
och varm berättelse om de förväntningar vi har på oss själva och

andra. Om ensamhet och vänskap, om vita och svarta lögner. Om
ovanliga knep för att få det man vill ha. Och om att kanske hitta
kärleken, men framför allt sig själv även när det lackar mot jul.
Maria Ernestams berättelser rör sig mellan olika genrer, romaner,
noveller, spänning, humor, och har fått en trogen läsekrets. Hon är
känd för sitt unika språk och sina välkomponerade intriger.
Genombrottet Busters öron blev en succé även internationellt och
Marias böcker älskas särskilt i Tyskland och Frankrike där hon har
vunnit flera litterära priser. Maria Ernestam bor i Stockholm med sin
man, har två utflugna barn och ett gammalt sommarställe i Frillesås.
Hon har skrivit tio böcker.
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