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kærlighed og nye chancer. Matt og Grace møder hinanden på New York University, hvor de bor på samme

kollegie. I en tåge af fester, for sene nætter og for få penge finder de hinanden og forelsker sig. Han
fotograferer hende, og hun spiller cello for ham. De er uadskillelige. Indtil Matt får en praktikplads på

National Geographic og rejser til Sydamerika. Da han kommer hjem igen, er Grace væk. Femten år senere
mødes de igen ved et tilfælde: Hun står på perronen i undergrunden, og han befinder sig i det tog, der netop
er ved at forlade stationen. Matt, som altid har spekuleret på, hvad der blev af Grace, efterlyser hende via en
annonce på Craigslist – og da de mødes igen, står det klart: Selvom et helt liv er gået, er det, som om tiden
har stået stille. ”Vanvittigt god.” – Colleen Hoover, forfatter til Forbandede kærlighed og Det ender med os
”En af de mest romantiske, inderlige og overvældende bøger, jeg nogensinde har læst.” – Book Baristas ”Den

her bog slog mig fuldkommen omkuld. Jeg var tryllebundet af den rørende fortælling og de skarpe
karakterer.” – The Romance Reviews
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