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Tænk at den eneste ene fndes. Sådan tænker mange, når de endelig møder det mennesker, som får 

hjertet til at juble og som slår benene helt væk under dem. For nogle sker det tidligt i livet, for andre 

senere, og typisk i forbindelse med fritidsaktivitet eller job, hvor man måske hænger længere ved 

printeren for lige at småsnakke lidt mere. Så udvikler tingene sig og man aftaler at mødes udenfor 

arbejdstid.Flere og fere møder også hinanden på andre måder, fx via netdating. Så bor den eneste ene i 

en anden by, en anden landsdel, et andet land – eller i en anden verdensdel, som fx Canada, USA, 

Australien eller Tailand. Men det er ikke noget problem, for når lynet slår ned og den eneste ene 

virkeligt fndes, så er det jo ikke noget problem. Eller? Jo, for det er nemlig det, denne både 

hjertegribende rørende samt oprørende historie fortæller om lige på og hårdt. Og den er ikke for sarte 

sjæle. Hvor det i Danmark tidligere var familie og socioøkonomisk status, der afgjorde, hvem man 

måtte gifte sig med, er det nu en rigid lovgivning, der bestemmer, at man kun må gifte sig med den 

eneste ene, hvis man opfylder så urimeligt mange krav, at kun de færreste kan leve op til dem. Det går 

dog lidt lettere i andre EU-lande. Derfor er mange danske mænd og kvinder i den situation, at de lever i 

eksil med deres elskede. Det er et benspænd, som vi normalt forbinder med totalitære stater og 

stammesamfund, men det er desværre blevet virkeligheden i dagens Danmark.   Tror du ikke på det? Så 

læs denne bog. Du bliver både oplyst og en hel del klogere, for det er en historie fra det virkelige liv om 

to udsædvanligt stærke, veluddannede og arbejdsomme mennesker, der elsker og vil hinanden – koste 

hvad det koste vil.


