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Det kan være noget dybt fascinerende over et bryllup. Noget eksistentielt. Et af livets
højdepunkter. Nogle opnår mange af disse, de tror vist på kærligheden som Liz Taylor engang
sagde. For andre er det once in a lifetime.
Der er også noget fascinerende over planlægningen. Og at få gode råd og ideer fra en
professionel, ovenikøbet en der er gift med en kendt person, der er altså også noget over det,
man ikke kan forklare.
Og når så bogen indeholder ideer og illustrationer man ikke før har tænkt over.
Hvad gør man f.eks., når man kender bryllupsdatoen, men synes det er for tidligt at sende
invitationer ud, men også synes det er for "tarveligt" at ringe til venner og familie og bede dem
reservere datoen?
Ja, så sender man en Save-the-date-invitation ud.
Save-the-date er en før-invitation, der oftest kommer ud minimum seks måneder før brylluppet.
Med sparsomme oplysninger der blot fortæller gæsterne hvor og hvornår brylluppet skal stå.
Det kan være en god idé, hvis man holder brylllup i en periode, der måske i forvejen er en travl
periode for folk.
Flotte illustrationer i bogen ledsager den idé.

Bogen indeholder andre ting, der synes selvfølgelig, men som man måske glemmer i iveren
efter det perfekte. Husk at gå brudeskoene langsomt til og undgå det bliver på din bryllupsdag
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du opdager dine sko giver vabler.
Husk at vælge blomsterdekorationer, der ikke spærrer udsynet for gæsterne. Husk at alle
lokaliteter kan fortrylles. Kun fantasien sætter grænser. Hvad med et tema til brylluppet. En
James Bond-fest med casino-borde, dry martinis serveret til lyden af 007´s temasang. Og husk
at et tema som dette kan have en helt anden betydning. Og værsgo - her er så opskriften på en
god tale, der danner billeder hos lytterne og siger noget om personerne du talertil.
Bogen indeholder udover en lang række gode tekster og idéer nogle skønne billeder og
illustrationer af bordopsætning, bryllupsmiljøer og så en række tomme sider til noter, der rækker
helt frem til guldbrylluppet.
En flot og rørende bog der har de bonuspoint at man kommer i kontakt med hvad man egentlig
selv har sagt til sine børn og venner og bekendte under ens taler, og hvordan man fremover
skal rette ind, så det bliver mere vedkommende.
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