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Denne bog blæste mig fuldstændig bagover. - Audrey Carlan, forfatter til Calendar Girl

Efter flere års adskillelse møder Scarlett pludselig sin gamle high school-kæreste, Dante. Selvom hun nærer et
inderligt had til ham, blusser deres indbyrdes begær uundgåeligt op igen. Men Scarlett har ikke glemt, at
Dante svigtede hende, og denne gang har hun ikke i sinde at lade ham slippe med hjertet i behold. Denne

gang vil hun knuse hans hjerte, som han knuste hendes. Denne gang er der dømt krig.

LOVE IS WAR er den dramatiske fortælling om Scarlett og Dantes stormombruste kærlighed. Første bog i
serien fortæller historien fra Scarletts perspektiv, mens vi i anden bog får Dantes historie.

"Det var et af den slags forhold, hvor jeg gav mere, end jeg havde at give af. Jeg gav alt, hvad jeg havde i
mig. Og da det gik i stykker, mistede jeg mig selv. Det forandrede mig. Han forandrede mig. Jeg gik ned med

det kæntrende skib. Min sjæl var som ulmende gløder efter et blussende bål. Hans ild havde raseret og
ødelagt alt. Han brændte mig. Knuste mig."

Uden tvivl en af de mest episke kærlighedshistorier, jeg nogensinde har læst. - GOODREADS
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