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· Om at blive forelsket i sin bedste ven og hvorvidt, man skal krydse grænsen for venskab

· En varm og munter historie

·  Alle husker deres første kærlighed.

Holly husker udmærket Alex.

 Men hun besluttede for ti år siden, at kærlighed ikke skulle blandes med venskab, men hun er ikke helt
sikker på det stadig gælder.

Hvad nu hvis følelserne aldrig rigtig helt forsvandt?  

 Alex vil sætte alt ind på sit nye job. Han vil starte på en frisk i en storby, og han er næsten sikker på, at det at
flytte til London intet har at gøre med Holly.

Næsten.  

 Historien skifter mellem Holly og Alex (skiftevis skrevet af Laura Tait og Jimmy Rice), som vi følger i deres
tidligere liv som venner og som deres forhold skrider frem nu, hvor de mødes igen senere i livet.          

 

 Jimmy Rice er sportsjournalist, og Laura Tait skriver til forskellige modemagasiner.   Laura og Jimmy
mødtes, da de studerede journalistik på Sheffield University i 2002. En dag sad de på en pub og talte om liv
og kærlighed, og ud af det kom deres første roman. De er blevet ved at komme på pub og har fortsat deres
fælles forfatterskab, hvilket er blevet til en række underholdende romaner. Undervejs giver historien os et

underholdende gensyn med ’90-erne
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