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Lucy og Gabe er begge studerende i New York, da de mødes første gang d. 11. september 2001.

Mens byen er i undtagelsestilstand, finder de trøst i hinanden på en dag, der forandrer deres liv - og verden -
for altid. Fordi deres første møde fandt sted under så usædvanlige og dramatiske omstændigheder, er der fra
start et særligt bånd mellem Lucy og Gabe. Men da Gabe forfølger en drøm om at blive krigsfotograf og
rejser til Mellemøsten, og Lucy ønsker at blive i New York og arbejde med tv, må deres veje skilles.

Over de følgende tretten år er de sammen og fra hinanden af flere omgange. Størstedelen af tiden er der
kontinenter imellem dem, men det særlige bånd forbliver intakt. Til sidst bliver Lucy stillet overfor et svært
valg. Var det skæbnen, at de i første omgang blev ført sammen? Er det det rette valg ikke at give kærligheden

en chance til?

Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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