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Allie Hayes er i krise. Dimissionen lurer lige om hjørnet, og hun har stadig ikke den fjerneste anelse om,
hvilken vej hun skal gå efter college. For at gøre ondt værre har hun også kærestesorg efter netop at
være kommet ud af et længerevarende forhold. Vild trøstesex er absolut ikke løsningen på hendes

problemer, men den lækre ishockeystjerne Dean Di Laurentis er umulig at modstå. I hvert fald for en
nat.

Dean får altid, hvad han vil have. Piger, gode karakterer, piger, anerkendelse, piger ... Han har endnu
ikke mødt en kvinde, der er immun over for hans charme. Men så møder han Allie. På bare en enkelt
nat vender den iltre blondine op og ned på hans verden - og nu vil hun bare være venner? Men slaget er

ikke tabt endnu. Det er på tide at give kærligheden et skud.  

DØMT UDE er tredje og selvstændige bind i den populære OFF-CAMPUS-serie, som også tæller
AFTALT SPIL og LAGT PÅ IS.
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Allie Hayes er i krise. Dimissionen lurer lige om hjørnet, og hun
har stadig ikke den fjerneste anelse om, hvilken vej hun skal gå
efter college. For at gøre ondt værre har hun også kærestesorg
efter netop at være kommet ud af et længerevarende forhold.
Vild trøstesex er absolut ikke løsningen på hendes problemer,
men den lækre ishockeystjerne Dean Di Laurentis er umulig at

modstå. I hvert fald for en nat.

Dean får altid, hvad han vil have. Piger, gode karakterer, piger,
anerkendelse, piger ... Han har endnu ikke mødt en kvinde, der
er immun over for hans charme. Men så møder han Allie. På
bare en enkelt nat vender den iltre blondine op og ned på hans
verden - og nu vil hun bare være venner? Men slaget er ikke tabt

endnu. Det er på tide at give kærligheden et skud.  

DØMT UDE er tredje og selvstændige bind i den populære OFF-
CAMPUS-serie, som også tæller AFTALT SPIL og LAGT PÅ IS.
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