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ældste, Allys perfektionistiske storesøster, har fundet sig en kæreste: en gut, der er forsanger i et band, der

spiller på små steder rundt omkring i London. Men der skal mere end en guitar til for at vinde Allys tillid, og
hverken Ally eller Birka er overbeviste om, at denne musikfyr har reelle hensigter. Karen Grace McCombie (f.
1963) er en skotsk forfatter, der er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hun er blandt andet forfatter til
serien af børnebøger, "Allys Liv", der indtil videre er udkommet i seksten bind. McCombie er opvokset i
Aberdeen og har studeret grafisk design og kommunikation, før hun pakkede sine sager og flyttede til

London, hvor hun arbejde for en række magasiner, før hun fik udgivet sin første bog.
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