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Ham Carey Heywood Hent PDF Sarah Miller har ikke været hjemme i syv år. Hun troede at hun kunne blive
væk for evigt. Det havde hun også kunnet hvis ikke det var for hendes storebrors bryllup. En lille del af

hende føler sig endda fjollet for at være blevet væk så længe. Det er jo ikke fordi der er nogen der ved hvad
der skete. Bortset fra ham.

Ham. Den mand hun har sammenlignet alle andre med. Ham som har sat barren så højt, at ingen andre mænd
efter ham overhovedet kunne konkurrere. Ham der fik hende til at føle at alt kunne lade sig gøre. Ham hun
aldrig troede hun var god nok til. Ham, som hun har brugt de sidste syv år på at glemme. Det eneste hun skal

gøre er at klare sig igennem den næste uge uden at løbe ind i ham.

Carey Heywood er New York Times og USA Today bestseller-forfatter med femten bøger udgivet og mange
flere på vej. Hun er født og opvokset i Alexandria, Virginia. Hun bor sammen med sin mand, tre nogle gange

bedårende børn, en gavtyv af en sort kat og deres fire kilo tunge kamp-Yorkshire Terrier.
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