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Tirsdag den 21. marts: Jeg vil ikke gå i seng med eller tage nogen notits af Daniel mere.

Lørdag den 29. april: Toogtyve timer, fire pizzaer, én gang indisk fastfood, tre pakker cigaretter og tre flasker
champagne senere er Daniel her stadig. Jeg er forelsket.

Det er ikke altid lige let at være omkring de 30, single, uorganiseret og selvoptaget, og hvis ikke det var, fordi
Bridget var udstyret med en god portion selvironi, ville det sikkert gå helt galt! Med sin genkendelige og
elskelige romanfigur Bridget Jones har Helen Fielding givet stemme til millioner af moderne kvinders

frustrationer over singleliv, karriereræs og søgen efter den eneste ene.

Bridget Jones´ dagbog er filmatiseret med Renée Zellweger i rollen som Bridget, Hugh Grant som Daniel
Cleaver og Colin Firth som Mark Darcy.
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