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tiden. I den lille by Antietam i Maryland går de ikke af vejen for et rask lille skænderi, nogen gange ender det
i slagsmål. Rafe er nok den værste af dem. En uromager og oprører, som trives når han må bruge sine næver.
Kvinderne falder for ham på stribe, og han får dem til at sukke og drømme, indtil den dag han forsvinder. År
senere spredes rygtet om at Rafe MacKade er vendt tilbage - byens sorte får er vendt hjem. Hele Antietam

summer af historier der spreder sig som en løbeild igennem byen. Saftige historier krydret med sex, skandaler
og hemmeligheder. Hvorfor er han vendt tilbage? Ikke engang den smukke men kølige Regan Bishop, byens
antikhandler er immun over for Rafes karisma. Men hun har helt sikkert ikke tænkt sig at starte noget som

helst forhold med den attraktive rebel, ud over et professionelt. Han er dog svær at modstå.
Fra Goodreads.com: "jeg elskede, elskede, elskede virkelig den her bog ... så sexet og romantisk!"
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