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Wicked Sexy Liar Christina Lauren Hent PDF Wicked Sexy Liar er fjerde bind i Christian Laurens
hypersexede, sofistikerede Wild Seasons-serie om fire veninder, fire venner og en vild nat i Las Vegas. At
date en ven er no go. Men nogen gange kan det, der er virkelig forkert, været meget, meget rigtigt. London
Huges er helt tilfreds med det uforpligende liv, hun lever, nu hvor hun er færdig med college. Men Luke

Sutters flirtende smil gør noget ved hende, og før hun ser sig om, har hun ændret kursen - ind på hans. Han er
en rigtig gambler, og 'hvorfor-ikke-det-er-kun-for-en-nat' lyder i hendes øre. Luke på sin side har kørt på
autopilot så længe, at han ikke længere tænker over, hvad han foretager sig, men opdager, at London gør

noget ved ham, som han ikke følt i lang tid. Og noget, som han vil have mere af. Ethvert forhold består af to
mennesker - og deres fortid. Og selv om London nyder flirten med Luke, kompliceres alt, da han fortæller

hende om sit liv - og ikke mindst, hvem der er i det. Det er op til Luke at rydde op og forsikre London om, at
han ikke er en sådan en, som hun for alt i verden ikke vil være sammen med.
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