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En attraktiv fremmed Charlotte Dinge Hent PDF Rachel og Rick er et ungt forlovet og ambitiøst par fra Los
Angeles. De arbejder begge meget, men især Rachel er ar-bejdsnarkoman, eftersom hun en dag vil være chef.
Veninderne Joanne og Sarah har inviteret parret på ferie sammen med dem, da Joannes forældre er rejst til

Europa og har tilbudt hende at bruge deres sommerhus i en lille by ved Stillehavskysten.
Men Rachel protesterer voldsomt, fordi hun har travlt, og Rick skælder hende ud, idet de aldrig gør noget

sammen.
Til sidst giver hun efter og lover at arrangere sit arbejde så hun kan tage på ferie med Rick.

En time før de skal af sted, fortæller Rick, at han alligevel ikke kan tage på ferie på grund af arbejde.
Rachel bliver rasende og tager af sted alene med sine veninder. På ferien møder hun en mand med et helt

andet livssyn end hendes eget. Han sætter spørgsmålstegn ved hendes nuværende travle liv og lykken ved det
og får hende til at tænke i andre baner.
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