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En mors sidste ønske. En datters romantiske bryllup. Det skulle have været: Den perfekte dag .
Familien Carmichael og familien Graham er samlet på den smukke ferieø Nantucket for at holde bryllup.

Brudens mor vidste, at hun ikke ville leve længe nok til at opleve den store dag - derfor har hun noteret alle
sine gode råd og ønsker for datteren og brylluppet i "Notesbogen", som familiens fire børn vogter med deres
liv. Men det er ikke nok med planer og gode ønsker. For selv om det kommende ægtepar er lykkelige, tårner
de familiemæssige problemer sig op rundt om dem - og snart står skandalerne i kø, hjerter knuses, og dramaer

folder sig ud. Og hvad gør man så, når der egentlig var linet op til det perfekte bryllup?

Tag med på en sjov, rørende og tankevækkende rundrejse i hjertets veje og vildveje - hvor familien kan være
både din værste fjende og din største trøst. Den perfekte dag er Elin Hildebrands første bog på dansk - men
bestemt ikke den sidste. Hun er en af USA's bedst sælgende forfattere med flere millioner solgte bøger på
cv'et. Hendes romaner udkommer næsten altid om sommeren - og aldrig i oplag på under en halv million,

hvorfor hun er blevet kaldt "Dronningen af sommerromanen".
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