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Jeg var kommet for at føre krig."

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 Scarletts og Dantes stormombruste kærlighed. Første bog i
serien fortæller historien fra Scarletts perspektiv, mens vi i anden bog får Dantes historie.

R.K. Lilley er amerikansk bestsellerforfatter. Hun skriver dampende hede kærlighedshistorier og bor i Texas
med sin mand og sine to sønner. "Love is war" 1 og 2 er hendes første udgivelser på dansk.

"Uden tvivl en af de mest episke kærlighedshistorier, jeg nogensinde har læst." – Goodreads
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