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Mitt i ett gräl under bröllopsplaneringen bestämmer Rachel att det är hög tid att slå upp förlovningen med
sambon Rhys. I förvirringen (och tequilaruset) som följer på det spontana beslutet ser framtiden minst sagt
suddig ut. Ännu krångligare blir det när Rachel får höra att ungdomskärleken Ben har flyttat till hennes stad.
Det är tio år sedan de senast träffades, men när Rachel lyckas planera in ett slumpartat möte med Ben väcks
den gamla vänskapen till liv. Och för Rachel en hel del annat. Kruxet är att Ben inte verkar se Rachel som
något annat än en vän. Dessutom har han skaffat sig en fru, lika sanslöst snygg som han, vilket talar sitt

tydliga språk. Bara vara vänner alltså. Inga problem för Rachel. Eller? Den roligaste, mest romantiska bok jag
har läst sedan En dag." Lisa Jewell "Jag älskade den här boken. Den fick mig att skratta och påminde mig om
att allt är möjligt när det handlar om kärlek och allt annat för den delen" Minnie Driver Gud i himlen vad jag
gillar McFarlane. Och Ben. Och Rachel. Och Ben och Rachel ihop. I alla olika tider och konstellationer.
Bokhora You Had Me at Hello är en helt underbar historia. Så feelgood som det bara kan bli utan att bli

sockrig och smetig. Och den är bra av så många olika skäl. Hyllan Mhairi McFarlane föddes i Skottland 1976
och har sedan dess försökt förklara hur hennes namn uttalas (med V , inte M ). Hon har en bakgrund som

journalist och bor nuförtiden i Nottingham med en man och en katt.
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