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Man siger, at ung kærlighed ikke varer ved, men Zack og Gracie var fast besluttede på at trodse alle odds. For
Zack Covington var Gracie den eneste ene. På en enkelt nat blev deres fremtid dog forandret for altid, da

Gracie forsvandt sporløst, og Zack blev efterladt med en smertende uvished om hendes skæbne. Gennem sit
job i Devereaux Security snubler Zack en dag over et maleri af et særligt sted, som kun han og Gracie kendte
til. Maleriet er alt for minutiøst gengivet til, at det kan være en tilfældighed. Gracie må være i live. Da han

endelig står ansigt til ansigt med hende igen, er han chokeret og sønderknust over at se den sårede skal, der er
tilbage af den pige, han engang kendte og stadig elsker. Hendes telepatiske evner er væk og endnu værre:

Hun tror, at det var Zack, der forrådte hende dengang for alle disse år siden. Zack har fjender, og så snart hans
svaghed er afsløret, bliver Gracie et mål for hævn. Han må redde hende, før han kan vinde hendes tillid og

hendes kærlighed tilbage. Og han sværger, at de aldrig nogensinde vil blive adskilt igen.

ENDELIG SIKKER er tredje selvstændige bind i Slow Burn-serien. Seriens bøger kan læses uafhængigt af
hinanden.   

"Formidabelt. Jeg elsker Maya Banks, og jeg elsker hendes bøger!" - Jaci Burton, New York Times
bestsellerforfatter 

"Af banen, Fifty Shades ... Maya har guf til jer!" - Examiner.com 

"Formidabelt. Jeg elsker Maya Banks, og jeg elsker hendes bøger!" - Jaci Burton, New York Times
bestsellerforfatter 

"Maya Banks trak mig simpelthen gennem hele følelsesregistret. Lige fra ´Er det bare mig, eller er der lidt
varmt herinde?´ til ´Oh my God, jeg er klar til næste tur nu!´" - USA Today 

"Så hot, at den vil få selv den mest cool læser til at svede!" - Fresh Fiction * * * * * 

"Pas på mig er svær at lægge fra sig. Gys, spænding, kærlighed, eksplosioner, sex. Hvad siger i? Det er da den
ultimative cocktail til filmlærredet!" - Anna-Luisa Tanggaard Alonso, Saxo.com 

"Maya Banks´ bedste bog til dato." Winnie Jæger, LOVEBOOKS-anmelder om PAS PÅ MIG 

"Dette er min første Maya Banks-roman. Det er absolut ikke den sidste." - Hanne Lis, Saxo.com * * * * * 

"Kærlighed fra første kapitel, er blevet vild med Maya Banks." - Annette Hedegaard Jeppesen, Saxo.com   

MAYA BANKS er en amerikansk bestsellerforfatter kendt for sin evne til at skrive romaner, der emmer af
kærlighed og erotik. Hun har skrevet over 50 romaner, hvoraf trilogierne Breathless og Surrender tidligere er

oversat til dansk.
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