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har Isla haft et crush på den indadvendte tegner Josh, som hun går i klasse med på School of America i Paris.
I sommerferien møder hun ham tilfældigt på Manhattan, og romantikken begynder at blomstre. Men i løbet af

skoleåret er både hun og Josh dog tvunget til at konfrontere de udfordringer, som alle unge par må gå
igennem: familiedrama, usikkerhed omkring ens valg for fremtiden og risikoen for at blive adskilt. Med New
York, Paris og Barcelona som baggrund byder denne søde og fantastiske historie om ægte kærlighed også på
et gensyn med de elskede karakterer Anna, Étienne, Lola og Cricket fra bøgerne Anna og det franske kys og
Lola og naboens søn. "Det er svært at forestille sig en mere romantisk fortælling end ISLA OG JAGTEN PÅ

LYKKE." – BOOKPAGE
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