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Bestsellerforfatter Maya Banks er tilbage med en spændingsfyldt kærlighedshistorie fuld af drama, begær og
store følelser. "Formidabelt … Jeg elsker Maya Banks, og jeg elsker hendes bøger" – Jaci Burton, New York
Times bestsellerforfatterArial kender de regler, der holder hende uden for farezonen. Hun har fulgt dem, siden
hun var helt lille: Fortæl ingenting. Vis ingenting. Men da hun i et øjebliks frygt står ansigt til ansigt med en
overfaldsmand, som er opsat på at tage mere end blot hendes liv, har hun intet andet valg end at tage de
telepatiske kræfter i brug, som hun har skjult for omverdenen lige siden sin barndom. Da hendes evner nu er
afsløret, lurer en endnu større trussel, som får hende til at sætte spørgsmålstegn ved alt, hun troede, hun vidste
om sine forældre og sin hemmelighedsfulde opdragelse. Men dette er ikke en kamp, hun kan kæmpe
alene.Som direktør for Devereaux Security er Beau Devereaux ikke ubekendt med det overnaturlige.
Men da han får en ny klient – en smuk, ung kvinde med en usædvanlig evne – er Beau ikke forberedt på, hvor
tiltrukket han vil blive af hende. Hvad der begyndte som en simpel opgave, bare endnu et job, bliver derfor
hurtigt personligt, da Beau opdager, at han vil gøre hvad som helst for at beskytte Arial, uanset hvad det vil
koste ham, hjerte og sjæl. BESKYTTET AF DIG er andet selvstændige bind i Slow Burn-serien. 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.3
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