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mindste detalje. Hun er netop blevet færdig på college og skal rejse
rundt udenlands med et par veninder, inden hun skal starte nyt job.
Men da hun tilfældigt møder Jack i en togvogn i Europa, ændres alle
hendes nøje tilrettelagte planer. Jack er et par år ældre end Heather,
og hans rejseplan er at følge sin bedstefars dagbog, hvilket fører ham
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