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Da Will og Sarah Price slår sig ned som Mr. & Mrs., møder de en udfordring, som der ikke var nogen af dem,
der havde regnet med. Alle deres venner har fået familie, men det er ikke lykkedes for dem, og det er ikke,

fordi de ikke prøver.
Deres drøm om at være familie har altid inkluderet børn. Mens Sarah kæmper med frygten for at hendes

kærlighed alene ikke er nok, bekymrer Will sig om, hvorvidt hun har opgivet for meget for ham. Ingen af dem
ved, hvad de skal vente af livet, når de ikke venter barn. Sammen lærer de, at der er mere end én måde at

være familie på.

Om forfatteren: New York Times og USA Today bestseller-forfatter har udgivet 16 bøger og har mange flere
på vej. Hun er født og opvokset i Alexandria, Virginia. Hun bor sammen med sin mand, tre nogle gange

bedårende børn, en gavtyv af en sort kat og deres fire kilo tunge kamp-Yorkshire Terrier.
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