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Absolute Lovers er en selvstændig fortsættelse af Absolute Beginners. Professor Stephen Worthington er

blevet oplært af den frigjorte Julia Wilde. Men hvad der begyndte som uforpligtende sex har udviklet sig til
noget mere – i hvert fald for Stephen. Han er fuldstændig betaget af Julia og vil andet og mere end sex og

hemmelige møder. Julia virker mindre involveret, men hvad hvis hendes afvisende attitude bare er en facade?
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sex, og sætter alt ind på at vinde hendes hjerte. Pressen skriver: »Her er masser af erotik og stærke sexscener.
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