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Som det er Dawn O'Porter Hent PDF Forlaget skriver: Sunday Times-bestsellerTara er TV-producer,
singlemor og på jagt efter kærligheden. Eller i hvert fald en mand, der kan overbevise hende om at give den

en chance. En aften tager hun på date – en date, der ikke går helt som planlagt. Dagen efter er hun en
internetsensation, da en video af hende er gået viralt.Cam er en supersuccesfuld livsstilsblogger, der er mest
til korte forhold, der ikke kræver, at hun forpligter sig eller giver køb på det liv, hun har bygget op og elsker.
Da hun læser om Tara, opfordrer hun i et blogindlæg sine læsere til at stoppe heksejagten på hende. Da Tara
svarer hende, begynder de to kvinder, der aldrig har mødt hinanden, at skrive sammen, og et uventet venskab
springer frem.Et andet sted i byen planlægger Stella, hvis kæreste netop har slået op med hende, at forføre sin
chef for at opnå det, hun ønsker sig allermest i verden: at blive mor. Men han har netop været på date med en
interessant kvinde, der arbejder med TV og er mor til en lille datter, og nu er han forelsket…De tre kvinders
liv flettes sammen i en bog om kærlighed, sorg og venskab og modet til at leve på ens egne præmisser.
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