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Ett år har gått sedan Sigrid Westin återvände till Stornäs för att styra
upp verksamheten i familjens bageri. Det har krävts stora insatser,
men när hon blickar tillbaka har det mesta ändå gått över förväntan.
Inte hade hon tänkt stanna så länge, men en alldeles speciell bagare
som heter Anders har fått henne på andra tankar. Han som hon

egentligen känt i hela sitt liv, utan att ägna en tanke. Förutom när hon
var kär i honom i skolan förstås.Svägerskan Emelie, som varit så
glad över att få kontakt med sin struliga mamma igen, blir varse att
bekymren inte är över. Och hon är inte den enda med bekymmer, för

plötsligt får Sigrid veta att hon måste tömma lägenheten i stan.
Omedelbart. Den som varit hennes räddningsplanka ifall hon inte
skulle vilja stanna i Stornäs. Vad ska hon göra nu? Det finns ingen
tid att fundera. Emelie och Sigrid får helt enkelt göra sällskap in till

stan och försöka reda ut sina problem.Den andra delen om det
mysiga familjebageriet uppe i Stornäs.

Efter succén med förra årets ljudkalender, får vi nu fortsätta följa
Sigrids kamp för bageriet och kärleken.



Solja Krapu-Kallio är prisbelönt författare och poet, flerfaldig
vinnare av Poetry Slam. Hon är född i Finland, numera bosatt både i

Umeå och i Kuopio i Norra Savolax.

Lyssnaromdömen om del 1:

"En riktig Feelgood-Story som man helt enkelt vill ha en fortsättning
på. Rekommenderas!"

"Underbar bok! Saknar den, hoppas verkligen det kommer en till i
serien"

"Bra!!!!!!! Tack!!!!!"

"Gillar verkligen den här serien. Skön kravlös läsning. I alla
händelser finns en positiv och hoppfull känsla. Bra jobbat. Läser

gärna en fortsättning."

"Helt fantastisk serie. Det var längesen jag lyssnade på en sådan fin
bok. Kom ut med fortsättningen snart!!! Längtar"
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