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Forandringerne vælter ind over Rosengädda. Da Farbod åbner et lægehus i den lille by, udløser det en
kædereaktion af initiativer. Nye indbyggere kommer til byen, og pludselig er der flere, der bliver gift end

begravet. Halleluja – det skal fejres med et brag af en byfest!
Farbods passionerede tro på byen smitter alle. Eller næsten alle. Tessan føler sig nemlig tilovers. Hendes

restaurant er lukket på grund af vandskade, Farbod er mere optaget af sit lægehus end af hende, og Marta vil
hellere tilbringe tid i Smörkullas gamle bibliotek med godsejeren Charlotte.

Det er først, da Tessan støder på et alt for velkendt navn i en restaurantguide, at hun får sit at tænke på. En
tanke, der bliver til handling, og som fuldstændig ændrer hendes liv.

Hjerteflimmer er fjerde og sidste del af fortællingen om Tessan, Rosengädda og dens indbyggere. Det er en
varm historie om, hvor vigtigt det er at oversætte franske sange og endelig finde hjem igen.

De andre bøger i serien er: Næste stop Rosengädda, Hjerter i brand og Forårsjagt.
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