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familiens slægtsgård, kommer hun et skridt nærmere sin drøm. Her, i det idylliske Falkenberg, vil hun starte
sit eget Bed and Breakfast. Hun vil skabe noget som vil bestå, som ikke kommer til at forlade hende – hvis

bare hun får banklånet. Skuespilleren Anton Nylander er Sveriges største Playboy og sladderpressens yndling.
Faktisk er han træt af både sin egen karriere og den store opmærksomhed. Da han møder Melinda, forventer
han alligevel, at hun skal adlyde hans mindste vink. Men det gider hun ikke være med til – og så er det han
får en brilliant idé. Spørgsmålet er, om alle mennesker kan finde lykken, uanset hvor sårede de er blevet – og
om drømme faktisk kan blive til virkelighed. Når drømme bliver til virkelighed, er en roman om drømme,

splittede følelser og uventet kærlighed. Første del i serien: Søstrene og kærligheden.
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