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De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van
vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een
geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in
op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar
schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf
baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert
ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman,
en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil
verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Als je op je achtentwintigste nog bij je zus in huis woont, uit verveling met je baas
slaapt en een baan hebt waarbij je het grootste gedeelte van de tijd op de wc
afleveringen van The Killing op je telefoon zit te kijken, weet je dat het tijd is voor een
rigoureuze verandering, vindt Robin. Aangezien drank en mannen in haar leven
meestal voor problemen zorgen, gaat ze met haar zus een weddenschap aan om een
half jaar geen alcohol te drinken en met niemand naar bed te gaan. Via een advertentie
op internet komt Robin in contact met ene Connor McFarland, die op zoek is naar een
kindermeisje in een gehucht in Ierland. Dat lijkt Robin de perfectie locatie om haar
weddenschap te winnen. Ze stapt zonder aarzelen op het vliegtuig, maar Connor blijkt
een totaal ander type dan ze dacht; ze hebben binnen tien minuten ruzie en de baan is
ook niet wat hij haar had voorgespiegeld. Toch blijft ze, bij gebrek aan beter plan. Die
impulsieve beslissing brengt haar een onverwachte vriendschap, hilarische
verwikkelingen en... de kans om eindelijk de liefde van haar leven te vinden.

Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over haar leven met Stieg
Larsson, de hausse aan aandacht die volgde op het verschijnen van de
Millennium-reeks, en Larssons plotselinge dood op vijftigjarige leeftijd. Eva
Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de erkenning die zij verdient
voor haar lange en intensieve samenwerking met Larsson. Na zijn dood moet ze
zich staande houden ondanks de vijandige houding van Larssons familie en
vrienden en moet ze vechten voor het behoud van haar kleine flat. Dit verhaal is
behalve een onmisbare aanvulling op de Millennium-boeken vooral het verhaal
van twee mensen en een meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde,
vertrouwen en ruimhartigheid.
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