
Louisa (Lou) Clark i Livet efter dig av Jojo Moyes

Livet efter dig är en bok som utkom 2012. Författaren Jojo Moyes fångade mig direkt
med sitt vackra och tydliga språk, utsmyckade detaljer och annorlunda historia.
Dessutom stod huvudkaraktären definitivt ut. En vacker, ödmjuk, målinriktad, försiktig
och unik person som man inte kan annat än beundras av och tycka om.

Lou är en 26-årig småstadstjej som precis förlorat sitt jobb på ett lokalt café. Hon
kommer från arbetarklassen och i hennes värld är pengar betydelselöst. Hon älskar
färgglada kläder och är otroligt trogen mot sin familj. När hon får ett nytt jobb som
sällskapsdam åt en pessimistisk, förlamad och missmodig Will, växer hennes
erfarenheter och perspektivet på världen förändras.

Hon visar att perfektion är livsfarligt, hur omtänksamhet kan göra under samt hur
äkta kärlek ska kännas, men framför allt dömer hon ingen, lyssnar alltid lyhört och är
alltid sig själv. Lou är utöver det fantasifull, älskar äventyr och har en förmåga att
göra bort sig, men även då sveps man med i hennes charm och önskar att man själv
inte tog sina nederlag så hårt. Med humor och spontanitet krigar hon i livet och hon
ger aldrig upp när hon väl har bestämt sig för något. Hon är en förebild när det
kommer till egenskaper och en sann glädjespridare.

Hela Lou utstrålar värme och pålitlighet och med hennes mjuka entusiasm färgar
hon den gråa vardagen och gör den speciell för alla som möter henne. Två saker
hon behöver utvecklas i är att förstå sitt värde och att komma ihåg att ta hand om sig
själv.

Ett underbart motto Lou har som säger allt om hennes personlighet är: “You only get
one life. It's actually your duty to live it as fully as possible.” Om fler delade hennes
värderingar skulle världen vara bättre.

Frågan jag skulle vilja fråga dig Lou, är hur man gör för att våga vara sig själv.


