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som har været lykkeligt gift i tyve år, deres egen pub, hvor stamgæster med glæde opholder sig. Men

pludselig en dag kommer en mand med store ambitioner til byen. Han vil skabe fornyelse og køber de andre
butiksejere ud af gaden, men Lilly og Jack nægter at sælge, og de ved, at deres egen lille bid af himlen er

stærkt truet. Derfor ansætter de fire nye smukke kvindelige bartendere og to mandlige sangere (der altid går i
stramme læderbukser), for at redde deres pub.

Sharon Owens er en britisk forfatter, der har udgivet omkring et dusin bøger og er særligt kendt for sine
kærlighedsromaner, heriblandt Belfast-trilogien (2005-2006). Ud over sin forfattergerning beskæftiger Sharon

Owens sig som maler og illustrator. Hendes bogudgivelser omfatter både romaner og noveller.
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