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Den amerikanske bestsellerforfatter Emily Henry leverer med Dig og mig på ferie en sprudlende 

romantisk komedie om venskab og forelskelse. Bogen vandt den læserbestemte pris Goodreads 

Choice Awards 2021 i kategorien bedste kærlighedsroman. 

 

Poppy og Alex har egentlig ingenting til fælles. Hun er impulsiv, han er jordnær. Hun har 

en umættelig rejselyst, han foretrækker at blive hjemme med en god bog. Og alligevel, ved 

et lykkeligt tilfælde, har de været bedste venner lige siden college. Og hver sommer de seneste ti 

år er de taget på ferie sammen. Indtil for to år siden, hvor alt gik galt – og siden har de ikke talt 

sammen. 

 

Men Poppy savner Alex i sit liv, og hun overtaler ham til at tage på en sidste sommerferie sammen. 

Nu har hun en uge til at lappe deres venskab sammen igen – og hvis bare hun kan undgå elefanten 

i rummet, som truer med at ødelægge deres ellers så perfekte venskab, bør det ikke kunne gå så 

galt. Men på ferien kan alt som bekendt ske. 

 

"Inspirerende og dybt romantisk... smukt skrevet og dejligt original." – BookPage 

  

"Dig og mig på ferie hylder de klassiske romantiske komedier, men fra sin helt egen originale 

synsvinkel. En varm og charmerende opdatering af Da Harry mødte Sally, der rammer alle de 

rigtige toner." - Kirkus Reviews 

 

"Emily Henry skriver sanseligt og formår at skildre elskværdige karakterer, man kun kan holde 

af." - Publishers Weekly 

 

Emily Henry er en amerikansk bestsellerforfatter bosat i Cincinnati, Ohio. Hun skriver romaner om 

kærlighed og familie og har studeret kreativ skrivning ved Hope College og New York Center for Art 

& Media. Ligesom debutromanen Strandlæsning er Dig og mig på ferie blevet en international 

bestseller.  
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