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Kathleen Turner przekonuje się, że zerwanie – i to z dwoma mężczyznami naraz – wcale nie jest proste. Blane’a nie opuszcza
wściekłość, gdy odkrywa rywala w swoim bracie, Kade zaś nie potrafi tak po prostu odejść. Dopiero tragiczne wydarzenia sprawiają, że
cała trójka na nowo się jednoczy. Kathleen znajduje się w potrzasku między dwoma skłóconymi braćmi. Skutki mogą okazać się dla niej
fatalne.

„Ten tom 4 o Kathleen Turner wydaje mi się jak dotąd najlepszy. Akcja pędzi, suspensy, zaskakujące zwroty, zabawne sceny, napięcie
erotyczne, złość. Książka naprawdę świetna, nie ma nudy, niechętnie się ją odkłada. A do tego chyba najbardziej stresująca książka w
serii, przede wszystkim z powodu Kate, ale Kade też się postarał.”
z recenzji czytelników – Raquel na goodreads.com

Tiffany Snow, amerykańska pisarka, stworzyła bestsellerową serię czytaną namiętnie przez czytelniczki z całego świata, którą
gatunkowo można określić jako romans sensacyjny z wątkiem erotycznym. Autorka znakomicie buduje napięcie, mistrzowsko
przedstawia chwile namiętności a zmysłowe sceny łóżkowe są naprawdę odważne. Tiffany świetnie buduje portrety psychologiczne
bohaterów, nie stroniąc od humoru i anegdoty potrafi zmierzyć się z takimi tematami jak morderstwa, ludzka agresja, czy dylematy
emocjonalne zakochanych kobiet. Uczy czytelniczki radzenia sobie z własnym lękiem, strachem i emocjami. Seria książek trzyma w
napięciu, fabuła jest wystarczająco zaskakująca i pełna zwrotów akcji, że czytelniczki po każdym kolejnym tomie niecierpliwie oczekują
dalszego ciągu. Akcja powieści rozwija się wartko, książki czyta szybko, lekko i przyjemnie.
Autorka książki, Tiffany Snow (ur. 1978), ukończyła University of Missouri – Columbia, osiągając stopnie naukowe z historii i społecznej
edukacji. Wiele lata pracowała jako instruktorka i konsultantka w dziedzinie technologii informacyjnych, teraz zajmuje się pisaniem
książek. Jej seria o Kathleen Turner jest hitem wydawniczym na anglojęzycznym rynku, ma entuzjastyczne recenzje w amerykańskiej
prasie i miliony fanów na FB.
Zdecydowałam więc, że chcę opisać swój własny trójkąt miłosny - ograniczając się do pięciu tytułów, a pod koniec, główna bohaterka
dokona wyboru. Chciałam, żeby Kathleen była po prostu normalną dziewczyną, która może być Twoją sąsiadką lub siostrą, czy najlepszą
przyjaciółką. A w otoczeniu mojej bohaterki znalazła się oczywiście dwójka mężczyzn, którzy wywrócą jej życie do góry nogami, podczas
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gdy Ona nie pozostanie im dłużna.
Należę do osób, które nie są w stanie planować wszystkich wątków. Nie wymyślam historii w każdym szczególe, nie wybiegam zbyt
daleko do przodu, bo czuję, że to zabija moją kreatywność. Lubię myśleć o pisaniu książki jak o przygodzie. Wiem, skąd wyruszam, jak
również wiem, dokąd chcę dotrzeć - zwykle zdaję też sobie sprawę z paru przeszkód, które muszę pokonać po drodze, ale szczegóły i
wątki poboczne dzieją się tak „po prostu” w trakcie przygody. Tak samo piszę książki. Tiffany Snow w wywiadzie udzielonym polskiemu
wydawcy
Autorka wraz z mężem i dwiema córkami mieszka w Kansas City.
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