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Det drar ihop sig till sommarlov för Jack och kompisarna i den mysiga
och humoristiska serien "Jack och kärleken". Marie Oskarsson och Helena Bergendahl beskriver varmt och
tonsäkert den första pirrande kärleken. 

Äntligen är Jack och Emilia
tillsammans.
Emilia som
tidigare bara

velat
vara vänner frågade plötsligt chans på Jack efter vårkonserten! Jack sa ju förstås ja på en gång, som han

har längtat och väntat.  Men nu när man är ihop, vad gör man då? Är det någon skillnad mot när man är

kompisar? Jacks kompis Edvin är visst värsta kärleksexperten och kommer med råd. Men varför blir inte
Emilia riktigt glad när Jack försöker visa henne hur mycket han tycker om henne? Vara ihop är den

avslutande delen i serien som handlar om fyra kompisar på lågstadiet. Precis som de övriga böckerna i serien,
Fråga chans, Vara vänner, Kärleksakuten och Fråga chans – igen är det här en berättelse om kärlek och

vänskap.
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