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Tænk, hvis du fik en mail - og den viste sig at være fra tidens hotteste hollywoodstjerne ... Det er lidt det, der
sker for Ellie O'Neill, da hun ved en fejl modtager en mail fra GDL824@yahoo.com, som spørger, om hun vil
lufte hans kæledyrs-gris. Det bliver starten på en intens og sjov emailkorrespondance, hvor de to 17-årige

betror hinanden stortset alt, bortset fra deres navne og baggrund. Bag GDL824 gemmer sig nemlig
hollywoodstjernen Graham Larkin, og da det går op for ham, at Ellies lille by vil udgøre den perfekte location
for hans nyeste film, belutter han sig for at opsøge hende i virkeligheden. Dette bliver starten på en masse

romantiske forviklinger. For kan en stjerne som Graham virkelig få et forhold med en helt almindelig pige til
at fungere? Og hvorfor er det, at Ellie for enhver pris vil holdes ude af mediernes søgelys?

Pressen skrev:

»Sådan ser lykken ud er en herlig fortælling om, hvordan skæbnen pludselig kan gribe ind i hverdagen og
lave om på alting, både på godt og ondt … Sådan ser lykken ud kan anbefales til alle, der kan lide en god,

romantisk historie med masser af forviklinger og som efterlader læseren med stof til eftertanke. «

– Minna Novak, børneleg.dk

»Romantisk og dydig historie på den amerikanske måde om et umage par en smuk sommer i Maine. Det er en
fyldigt skrevet bog med mange detaljer…«

– Elisabeth Bennetsen, Lektør

»Romanen er fyldt med gode vibrationer, humor, gode forviklinger tilsat lidt jalousi … For en læser som er
vant til danske ungdomsromaners mere brutale realisme, er ”Sådan ser lykken ud” et skønt frikvarter.«

– Søren Fanø, bogbotten.dk

»Behageligt let skrevet og med masser af humor …«

– Birte Strandbye, bogvaegten.dk

»Den er underholdende og svær ikke at holde af. Jeg læste den ud i en køre, jeg kunne ikke slippe den igen!«

(5/5 stjerner) – Line Dalbro Schaumann, minforestillingomhvadparadiser.blogspot.dk
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