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»En mildest talt underholdende roman om, hvad kærlighed må koste .«
- Femina

Lola har ingen intentioner om at sige ja, da hendes kærestes mor, der ikke mener, at hun er god nok til hendes
søn, tilbyder hende 10.000 pund for at slå op med Dougie. Men så opdager Lola en hemmelighed, der får

hende til at genoverveje tingene. En hemmelighed, der vil splitte hendes familie for evigt. 

Der er ingen garanti for, at Dougie og Lola vil blive ved med at være kærester, og ved at sige ja til pengene
kan Lola hjælpe et af de mennesker, hun elsker allerhøjest i denne verden.

Da Lola møder Dougie ti år senere, er hendes følelser for ham stadig de samme. Men hun knuste hans hjerte,
og inden længe finder han endda ud af, at hun blev betalt for at gøre det.

Hun kan aldrig fortælle ham sandheden, så kan hun vinde ham tilbage?
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