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Kamp til stregen Elle Kennedy Hent PDF Det er sidste år på college, og Sabrina James har planlagt sin

fremtid ned i mindste detalje: Først skal hun have sin eksamen, så sparke røv på jurastudiet og derefter lande
et velbetalt job i et brutalt effektivt advokatfirma. Med i planen for at undslippe sin skamfulde fortid er helt
sikkert ikke en toplækker ishockeyspiller, der tror på kærlighed ved første blik. Men nogle gange er en enkelt
nats sydende hot sex og overraskende stor ømhed alt, der skal til for at vende op og ned på dit liv. Tucker er
af den overbevisning, at det at være en holdspiller er mindst lige så vigtigt som at være stjernen. Han har det
fint med at opholde sig uden for rampelyset på isen, men når det kommer til det at blive far som 22-årig,

nægter han at være bænkevarmer. Det skader ikke, at den vordende mor til hans barn er smuk, knivskarp og
holder ham på tæerne. Problemet er, at der er lås og slå på Sabrinas hjerte, og den målrettede brunette er alt
for stædig til at tage imod hans hjælp. Hvis han vil dele livet med sin drømmekvinde, bliver han nødt til at
overbevise hende om, at visse mål skal man være to for at nå. KAMP TIL STREGEN er fjerde, selvstændige
bind i den populære OFF-CAMPUS-serie, som også tæller AFTALT SPIL, LAGT PÅ IS og DØMT UDE.
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