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John Logan, tredjeårsstuderende på Briar University, kan få alle de piger, han vil. Ishockeystjernens liv er én
lang række af fester og engangsknald, men bag den afslappede charme og det flirtende smil gemmer han på
en voksende fortvivlelse over den mur, han kommer til at banke panden mod, når han dimitterer. En tur i

kanen med den sexede førsteårsstuderende Grace Ivers er derfor lige præcis den afledning, han har brug for.
Men på grund af en tåbelig misforståelse lægger Grace ham på is, og Logan beslutter sig for at bruge sit fjerde

og sidste studieår på at bevise, at han er værd at give en chance til.

 

Efter et alt andet end fremragende første år er Grace tilbage på Briar efter sommeren, og hun er ældre, klogere
og så meget ovre den arrogante ishockeyspiller, hun havde været lige ved at forære sin mødom. Der er ingen,
der skal ynke hende, og hun er ikke længere den stille mus, hun var, da de først mødte hinanden. Og hvis
Logan forventer, at hun bare lægger sig på ryggen og tigger ham om mere, så må han tro om igen. Hvis han
vil have hende tilbage, så må han arbejde hårdt for det. Lagt på is er andet bind i den populære Off-campus
serie. Elle Kennedy er New York Times, USA Today og Wallstreet Journal bestsellerforfatter. Hun er født og
opvokset i Toronto, Ontario og har en BA i Engelsk fra York University. Hendes populære Off-campus bøger

er solgt til udgivelse i flere lande.
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