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Calla på 21 år er aldrig blevet kysset, hun har aldrig set havet, og hun har aldrig været i en forlystelsespark.

Men som barn så hun ting, et barn aldrig skal se. Hun har stadig psykiske og fysiske ar efter et liv med sin
ustabile mor, Mona, – og hemmeligheder, hun holder fra alle, også sine nære venner på college.

Da hun opdager, at Mona har stjålet hendes collegepenge og oparbejdet en kæmpe gæld i hendes navn, er
Calla nødt til at tage tilbage til den lille by, hun troede hun havde forladt for altid, for endnu engang at tage
sig af sin mors problemer. Men da hun ankommer til morens bar, er hun forsvundet, og ingen ved, hvor hun

er.

I stedet finder Calla den sexede og intense Jackson James, som giver hende et job og hjælper med at lede
efter Mona. Han gør det klart, at han er stærkt tiltrukket af hende, men at han måske også ønsker lidt mere ...

Men før Calla kan åbne op og lade ham komme ind på livet af sig, må hun komme overens med sin
smertefulde fortid.

Jennifer L. Armentrout er amerikansk bestsellerforfatter. Hun skriver young adult-romaner for unge og
romantiske new adult-romaner for voksne
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