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Chanceløs Kristen Callihan Hent PDF GrayG: Jeg føler, jeg kan fortælle dig alt.

IvyMac: Det kan du. Sådan er det med venner.

GrayG: Jeg har aldrig været venner med en pige før.

IvyMac: Jeg er beæret over at være den første.

Der er intet i verden, footballspilleren Gray har mindre lyst til end at køre rundt i sin agents datters
tyggegummilyserøde bil. Men han har brug for et køretøj, og hun er på udveksling. En indædt sms, hvor hun

truer ham med, hvad der sker, hvis han ødelægger hendes elskede bil, bliver starten på et overraskende
venskab.

Gray er en player og ikke til seriøse forhold, men pludselig er sms-samtalerne med Ivy dagens højdepunkt.
Og Ivy kommer snart hjem fra udveksling …

Ivy har to regler: Hun dater ikke sine venner, og hun dater ikke sin fars klienter. Men det kræver alt hendes
selvdisciplin ikke at bryde begge regler, for Gray er fast besluttet på at forføre hende og bruger alle sine tricks
for at få hende til at give ham og kærligheden en chance. Og hendes bedste ven er hurtigt ved at blive den

mest uimodståelige fyr, hun nogensinde har mødt…

Chanceløs er sprudlende, sexet collegeromance om den fine grænse mellem venskab og kærlighed.
Latterfremkaldende dialoger, sydende hed sex og lækre footballspillere. What’s not to like?

Læs også Sendt til tælling, den første fritstående roman i serien.
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