


Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói 
   kifogástalan rendben sorakoznak a szekrényében – azt hiszi, 

elegendő távolság választja el a múltjában rejlő sötétségtől. De 
amikor megérkezik a legjobb barátjával, Americával a főiskolára, 
az új élet felé vezető útja gyorsan megváltozik.

Travis izmos testét tetoválások borítják, tipikus laza srác, azt 
testesíti meg, amire Abbynek szüksége van – és amit szeretne 
elkerülni. Abby távolságtartása felkelti a kíváncsiságát, és cselhez 
folyamodik egy egyszerű fogadás segítségével: ha ő veszít, 
önmegtartóztató marad egy hónapig, ha Abby marad alul a 
játszmában, Travisnél fog lakni ugyanennyi ideig. Travis nem is 
sejti, hogy a párjával hozta össze a sors, akármelyikük is nyer.

Szerelem és játék keveredik a népszerű írónő, Jamie McGuire 
regényében, amely a fiatal olvasók körében nagy népszerűségre 
számíthat. Ne hagyd ki, játszd meg te is a tétjeidet! Szerinted 
Abby nyer vagy Travis? Vagy ebben a játékban nincsenek 
vesztesek?



JAMIE MCGUIRE az oklahomai Tulsában született. Édesanyja, 
Brenda nevelte fel a szintén oklahomai Blackwellben, ahol 
1997-ben fejezte be a középiskolát. Érettségi után a Northern 
Oklahoma College-ben, a University of Central Oklahomán 
és az Autry Technology Centerben folytatott főiskolai, illetve 
egyetemi tanulmányokat, és röntgenográfia szakon szerzett 
diplomát.

Jelenleg az oklahomai Enidben él három gyermekével és 
Jeff-fel, a férjével, aki igazi cowboy. Harminc hektáron élnek 
négy ló, négy kutya és Rooster, a macska társaságában.

Tudjon meg többet a szerzőről és a regényről:
www.jamiemcguire.com



„Csak azért nem olvastam végig ezt a regényt egy nap alatt, 
mert aludnom is kellett.”  Amazon

„Azzal a figyelmeztetéssel kellene kiadni ezt a könyvet, hogy az 
olvasónak fel kell készülnie arra, hogy a regény annyira leköti, 
hogy míg a végére nem ér, semmi mást nem fog elvégezni. 
Esküszöm, hogy így lesz! A Bookwhisperer a kihagyhatatlan 
olvasmányok listájára javasolja hivatalosan is.”

Bookwhisperer

Egy ültő helyemben elolvastam, egyszerűen képtelen voltam 
letenni! Mire végeztem, már élőhalott voltam, de istenem, 
mennyire megérte!”  Barnes and Noble

„Bevallom, képtelen vagyok ellenállni egy jó szerelmi regénynek, 
ami egyben csavaros történet is, és a Gyönyörű sorscsapás eleget 
tett ennek a kívánságomnak; pontosan azt kaptam tőle, amire 
vágytam. Magával ragadott a cselekmény bonyolítása. Észbe 
sem kaptam, már az utolsó fejezetnél jártam. Kétség sem fér 
hozzá, hogy a kedvenc modern szerelmi regényem, amit valaha 
is olvastam.” Waterstones
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Felsóhajtottam. – Rendben, Mare. Be kell pakolnom.

kednék be. – Rendben…

– Nyitva van – lihegte.

Gyönyörű
SORSCSAPÁS
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– Mindig ez van! – 
hogy kiba-

szott
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– Mélységesen undorodom.

nem kértem.

meg.
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volna el.

nekem



9

egy kis biológiát.

eltakartam a mellemet. 

– Fogmosás nélkül nem tudok lefeküdni.
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– Nem kukucskálok, Gal.

– Jó éjt, Mare.
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ágyán ült, és megpaskolta maga mellett a párnát. – Gyere csak, 
nem harapok.

ben.
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mint a kanapé vagy a fotel.

reakciómat, vagy utána a pirulásomat.
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AMIKOR MEGSZÓLALT AZ ÉBRESZTŐÓRA, OLYAN ÉRZÉS VOLT, MINTHA

gyok éhes.
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hogy megpróbáljon lefektetni.
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kásos lányos dolgokat.

rek majd senkit.

kivel.

rendes srácot, aki mulatságos és vicces, és tudod, hogy arra is 
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szépen,

négyesben megyünk – vonta meg a vállát.

doskodnom arról, hogy minden simán menjen, mindenkinek 


