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gymnasiekammerater Johanne, Nicklas, Saga og Christian. De er næsten færdige med gymnasiet og beslutter i
deres læseferie at tage en pause ude i Sagas forældres sommerhus. Hvad der skulle have været en hyggelig
weekend, ender med at få store konsekvenser for dem alle sammen.
I sommerhuset drikker den charmerende fuckboy Nicklas og den reserverede Johanne sig lidt for fulde, og da
Johanne vågner op næste morgen, kan hun kun svagt huske, hvad der er sket. Har de haft sex? Og var det i så
fald frivilligt?
Den ambitiøse Christian stresser over de kommende eksamener og fortryder, at han overhovedet lod sig
overtale til at tage med i sommerhuset. Da klassens populære pige Saga forsøger at nærme sig ham, reagerer
Christian voldsomt.
Efter sommerhusturen er alt ændret mellem de fire venner, og de tvinges til at tage deres liv op til revision.
Hvad er vigtigt her i livet? Og kan man altid få det, man ønsker sig?
Fra nu af og for evigt er en medrivende y/a-roman om nutidens ungdomsliv. Den behandler aktuelle emner
som #Metoo, angst og det pres, der hviler på de ambitiøse 12-tals-elever. Men det er også en klassisk roman
om ung kærlighed og om at finde sig selv på kanten af voksenlivet.
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