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Som sendt fra himlen Cora Carmack Hent PDF Universitetet er ikke, hvad Cade Winston troede, det ville
være. Han får næsten ikke spillet skuespil, og han ser stadig regelmæssigt sin bedste veninde – pigen, der

knuste hans hjerte, og som nu er sammen med en anden fyr.

Da Mackenzie "Max" Miller sætter sig over for ham på en café, er det, som om hun er blevet blæst ind i hans
liv med orkanstyrke. Hun er det modsatte af nogen pige, han nogensinde har datet – farvet hår i alskens

nuancer, tatoveringer, en piercing og en bøn. Hun vil have ham til at spille sin sunde, naboens-søn kæreste i
en time, så hendes forældre ikke møder den fyr, hun rent faktisk dater. Måske er det ugerne uden skuespil,

eller måske er han blevet skør, men han indvilliger i at spille rollen.

Men ingen af dem regnede med, at Cades skuespil og charme ville forføre hendes forældre så meget. Nu
insisterer de på, at han kommer på besøg i juleferien. Max har stadig en kæreste, Cade har stadig hjertesorger,

og ingen afdem er den andens type. Men jo mere de lader som om, jo mere begynder det at føles ægte.

CORA CARMACK er en nogenogtyveårig forfatter, som kan lide at skrive om nogenogtyveårige personer.
Hun har arbejdet med et væld af ting i sit liv – detailhandel, teater, undervisning og skrivning. Hun elsker

teater, rejser og ting, der får hende til at grine. Hun nyder at placere sine personer i de vanskeligste
situationer, man kan tænke sig, og prøver derefter at hjælpe dem med at få en kæreste ud af det. Akavede

mennesker har også brug for kærlighed.



Universitetet er ikke, hvad Cade Winston troede, det ville være. Han
får næsten ikke spillet skuespil, og han ser stadig regelmæssigt sin

bedste veninde – pigen, der knuste hans hjerte, og som nu er sammen
med en anden fyr.

Da Mackenzie "Max" Miller sætter sig over for ham på en café, er
det, som om hun er blevet blæst ind i hans liv med orkanstyrke. Hun
er det modsatte af nogen pige, han nogensinde har datet – farvet hår i
alskens nuancer, tatoveringer, en piercing og en bøn. Hun vil have
ham til at spille sin sunde, naboens-søn kæreste i en time, så hendes
forældre ikke møder den fyr, hun rent faktisk dater. Måske er det
ugerne uden skuespil, eller måske er han blevet skør, men han

indvilliger i at spille rollen.

Men ingen af dem regnede med, at Cades skuespil og charme ville
forføre hendes forældre så meget. Nu insisterer de på, at han kommer
på besøg i juleferien. Max har stadig en kæreste, Cade har stadig
hjertesorger, og ingen afdem er den andens type. Men jo mere de

lader som om, jo mere begynder det at føles ægte.

CORA CARMACK er en nogenogtyveårig forfatter, som kan lide at
skrive om nogenogtyveårige personer. Hun har arbejdet med et væld
af ting i sit liv – detailhandel, teater, undervisning og skrivning. Hun
elsker teater, rejser og ting, der får hende til at grine. Hun nyder at



placere sine personer i de vanskeligste situationer, man kan tænke
sig, og prøver derefter at hjælpe dem med at få en kæreste ud af det.

Akavede mennesker har også brug for kærlighed.
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