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Oprawa miękka, Stron 336

Ta seria to znakomity romans sensacyjny, kryminał ze skomplikowanym z wątkiem erotycznym. Autorka znakomicie buduje napięcie,
pięknie przedstawia chwile namiętności a sceny łóżkowe są odważne i pełne zmysłowości. Ukazuje autentyczność kobiecej reakcji na
wydarzenia takie, jak morderstwa, ludzka agresja, pogoń, ucieczka czy radzenie sobie z własnym lekiem, strachem i emocjami. Książka
posiada walory zagadkowości, dotyka kwestii delikatnych, ulotnych, nie zawsze dających się jasno nazwać ludzkich emocji i
wynikających z nich zachowań i wyborów. Akcja rozwija się wartko, trzyma w napięciu, czyta się szybko, lekko i przyjemnie.
Kathleen Turner, dwudziestoczterolatka z prowincjonalnego miasteczka w stanie Indiana, po śmierci rodziców (ojciec - policjant, zginął w
akcji, matka zmarła na raka) zmuszona jest rzucić studia prawnicze, sprzedać dom i przeprowadzić się do stolicy stanu, Indianapolis. Tu,
aby się utrzymać, podejmuje dwie prace - w dzień jako goniec w dużej firmie prawniczej, a wieczorami jako barmanka.
Wkrótce na skutek niefortunnego zdarzenia ma okazję bliżej poznać jednego z partnerów w firmie - znanego z częstych przelotnych
romansów Blane'a Kirka. Jednocześnie poprzez śmierć sąsiadki zostaje uwikłana w aferę dotyczącą fałszowania elektronicznych
wyników wyborów do władz stanowych. Przypadkowo dowiaduje się, że w tę samą aferę zamieszany jest jej pracodawca, a teraz
również kochanek. W miarę, jak akcja nabiera tempa i staje się coraz bardziej sensacyjna, romans Kathleen i Blane'a staje się jeszcze
bardziej płomienny.
'Blane i Kade to były wspaniałe postacie. Sposób, w jaki oddziaływali na Kathleen, był fascynujący jak tajemnica. Obaj byli tak różni, i
choć to trudno zrozumieć, czytanie o nich sprawiało mi wielką przyjemność przez cały czas, żeby zobaczyć, co będzie z każdym z nich
.... Uważam, że złożoność ich relacji była bardzo intrygująca.' - The Edible Bookshelf
'Autorka umiała utrzymać zainteresowanie przez cały czas. Było tyle zwrotów akcji, nie wiedziałem, co się zaraz stanie. Kiedy tylko byłem
pewny, albo wyobrażałem sobie albo byłem pewny że znam tę postać, pani Snow mówiła mi, że się mylę. Podobało mi się to, bo mnie
trzymało przy książce i nie wiedziałem, co się za chwilę zdarzy.' - Reading Between the Wines
'Byłem w napięciu przez większość tej powieści. No Turning Back to książka, którą z pewnościa powinniście dodać do swojej listy lektur i
powinniście dopilnować, żeby zdobić następny tom z tej serii. Nie będziecie rozczarowani!' - Guilty Pleasures Book Review
'Prawnicy, zbiry, politycy, technologia, morderstwo, intryga i silny pociąg fizyczny, trudno się rozstać z pierwszym tomem tej serii. Są
zakręty i zwroty akcji, a Kathleen nie jest pewna komu może zaufać, włączając w to również jej przystojnego szefa Blane'a!' - Romancing
the Book
'Obaj mężczyźni, Blane i Kade, są równie seksowni, mroczni i tajemniczy, wszystko im się udaje, są inteligentni, I jeśli o mnie chodzi, to
byłam rozdarta między nimi. Raz myślałam, że popieram jednego, a wtedy robił coś, że mówiłam 'co, do cholery', a moja lojalność
kierowała mnie do drugiego. A potem on się poprawiał i znowu byłam za nim. A tak poważnie to wybór między jednym a drugim to jak
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wybór między lewą a prawą skarpetką.' - Drashley Hampton
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