Entrega Total (Portuguese Edition)

Entrega Total e a ultima parte de uma serie
de tres livros. Os leitores devem comecar
com Uma Proposta Sedutora e So voce, de
Jennifer Lyon. Na explosiva conclusao da
trilogia The Plus One Chronicles, Sloane
Michaels, o homem absurdamente rico,
dono de uma beleza selvagem e ainda
obcecado por amor e vinganca, vai
enfrentar uma escolha impossivel: perder a
mulher que ama ou trair a memoria de sua
irma gemea. Vendo o homem que ela
venera prestes a se destruir em nome do
odio, Kat Thayne sabe que deve fugir e
nunca mais olhar para tras. Porem, agora
nao e mais se escondendo que ela resolve
as coisas. Kat se transformou em uma
lutadora feroz, e o homem que a ajudou
nessa conquista e o mesmo a quem agora
ela deve dar forcas. So que a paixao
ardente e o amor conquistado a duras
penas, que unem Kat e Sloane cada dia
mais, tambem devem sobreviver aos
antigos segredos e mentiras que estao
vindo a tona. O perigo mora ao lado. E Kat
logo entende que esta arriscando mais do
que o coracao para ficar com Sloane Ela
esta arriscando a propria vida.
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