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Joe og Alice opplever kjærlighet ved første blikk da de forelsker seg i hverandre som 18-åringer.
Men den nydelige sommeren de deler tar slutt så altfor fort. Joe drar sin vei uten forvarsel, og Alice reiser til
universitetet i Cambridge hvor hun prøver å komme over den intense kjærlighetssorgen.
Mange år senere er Alice i et nytt forhold, med den sjarmerende og ambisiøse Lukas. De planlegger en fremtid
sammen, men plutselig dukker Joe opp igjen i Alices liv. Livet har gått videre, men hun har aldri sluttet å
elske ham.
Gapet mellom Joe og Alice er nå enormt – det er vel altfor sent å gjenoppleve den perfekte sommeren de
hadde for lenge siden?
«Elsker du ham fortsatt?»

«Hvert sekund av hvert minutt av hver time av hver dag …»
«Søt, sjarmerende og troverdig ... den fikk oss til å mimre over egne sommerflørter …» – Cosmopolitan
«Dramatikk, hjertesorg og tårer – en forfriskende vri på alle eventyr med lykkelig slutt.» – Marie Claire
«Sjarmerende og fascinerende. Denne romantiske boken er perfekt ferielektyre.» – Closer
«Vel verdt en plass på din liste over ferielektyre.» – Heat
«Utfordringen er ikke fargen på skjorta til den som kommer.
Utfordringen er å sørge for at et tilstrekkelig antall faglærte sykepleiere kommer hjem til pasientene.»
2016-04-19. Den sydøstre delen av Sverige har blitt gjort verdenskjent av Henning Mankell gjennom hans
romanfigur Kurt Wallander. Selv om den litt slitne helten. Gaustatoppen: Perfekt destinasjon for en
dagstopptur! Du kan dra etter frokost og være tilbake til happy hour (forutsatt at du selv bestemmer når happy
hour starter).
Ny uke og det er MANDAGSfri! Imorgen starter "full" uke igjen og det er faktisk helt perfekt. Jeg skal starte
på Lila´s rom nå, nye garderobeskap fra Skapnett. For et par dager siden fikk jeg det plutselig for meg at jeg
skulle pusse opp rommet mitt. Solfrid var på besøk en morgen og viste meg et nytt nattbord hun hadde. TIPS.
Vær oppmerksom på at currypastaer har ulik styrke, så det kan være lurt å ikke tilsette alt på en gang hvis du
ikke er kjent med styrken fra før. Dette blir en helt uforglemmelig reise på ett av de mest luksuriøse togene i
verden! Opplev den utsøkte elegansen som er rammen om en av verdens mest. Vi var innom Narvesen på Oslo
S da det var langhelg, og der hadde de fått inn disse begrene med Urkorngrøt fra en produsent som heter
Quini. Litt om meg, livet, skjønnhet og mote ♥. Jeg blir litt flau når jeg ser hvor lenge det er siden jeg blogget
sist. Mange er ute etter gode fisketips. De finnes i en sånn overflod at det etterlater de fleste usikre. Her gis en
generell veiledning til de et bedre fiske etter ørret.

