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Os Elle Kennedy Hent PDF Hockeyspilleren Ryan Wesley har haft nogle forrygende første fem måneder på
isen. Han udlever sin drøm om at spille professionel hockey og komme hjem hver nat til den mand, han

elsker – Jamie Canning, der både er hans bedste ven og kæreste. Der er bare et problem: Den allervigtigste
person i hans liv bliver han nødt til at holde hemmelig, hvis ikke der skal opstå en mediestorm, der vil

overskygge hans succes på isen.

Jamie elsker Wes. Det gør han virkelig. Men det er hårdt hele tiden at skulle skjule deres forhold, og så
hjælper det heller ikke, at Wes er så meget væk. Samtidigt er Jamies nye job ikke, som han havde troet, at det
ville være. Alligevel ved han, at det nok skal gå det hele, så længe han har Wes. I det mindste er lejlighed

10B deres fristed, hvor de altid kan være sig selv.

Eller kan de? Da Wes’ mest højlydte holdkammerat flytter ind i lejligheden oven over, bliver det sværere og
sværere at holde sammen på deres omhyggeligt konstruerede løgn – og på deres forhold. For hvor meget mere

skuespil og hvor mange hemmeligheder kan deres kærlighed holde til?
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