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River Dean er dybt ulykkelig. Hans kæreste gennem to år har slået op med ham og har revet hans hjerte ud i
processen. Men meget står til at ændre sig, da han tilfældigvis møder en støttegruppe  for unge

mennesker. River lader, som om han har et marijuanamisbrug, men fortæller i virkeligheden om sit
mislykkede forhold til Penny. Han bliver hurtigt viklet ind i alle sine løgne, og det hele går galt, da han

begynder at få følelser for den kleptomaniske pige Daphne fra gruppen.

»Intelligent og ironisk, fortællingen er gennemsyret af ærlighed, selvom om River er ret successfuld til at
opfinde små hvide løgne.«

– Publishers Weekly

»Jeg lover, at du vil blive forelsket i River Dean, selvom han er falsk, en stalker uden kørekort, en dårlig
danser, en dårlig ven og en tryghedssøgende ulykke. Han er sjov, og han er ærlig. Hans hjerte er blevet

smadret på seks forskellige måder, og han prøver at fikse det med tacos og løgne – men er det ikke sandheden
for de fleste af os?«

– E. Lockhart, New York Times bestseller-forfatter til Vi var løgnere
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River Dean er dybt ulykkelig. Hans kæreste gennem to år har slået
op med ham og har revet hans hjerte ud i processen. Men meget står
til at ændre sig, da han tilfældigvis møder en støttegruppe  for unge
mennesker. River lader, som om han har et marijuanamisbrug, men
fortæller i virkeligheden om sit mislykkede forhold til Penny. Han
bliver hurtigt viklet ind i alle sine løgne, og det hele går galt, da han

begynder at få følelser for den kleptomaniske pige Daphne fra
gruppen.

»Intelligent og ironisk, fortællingen er gennemsyret af ærlighed,
selvom om River er ret successfuld til at opfinde små hvide løgne.«

– Publishers Weekly

»Jeg lover, at du vil blive forelsket i River Dean, selvom han er
falsk, en stalker uden kørekort, en dårlig danser, en dårlig ven og en
tryghedssøgende ulykke. Han er sjov, og han er ærlig. Hans hjerte er
blevet smadret på seks forskellige måder, og han prøver at fikse det
med tacos og løgne – men er det ikke sandheden for de fleste af os?«
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