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Blake og Erica er blevet gift, og et par dage efter brylluppet stævner de sammen ud på en romantisk
bryllupsrejse. Her oplever de, hvordan båndet mellem dem bliver stærkere, mens fortidens ar langsomt

begynder at hele. Men netop som de tror, at de har lagt problemerne bag sig, truer en politisk skandale med at
ødelægge deres nyfundne ro. Og da Blake vender hjem, befinder han sig pludselig midt i orkanens øje,

hjemsøgt af synderne fra sin mørke hacker-fortid.

Erica er opsat på at rense Blakes navn og redde deres fælles fremtid, men da Blake nægter at søge sandheden,
begynder deres verden gradvist at smuldre. Vil Blake lade fortiden sejre? Eller kan Erica overbevise ham om,

at deres kærlighed er værd at kæmpe for – nu mere end nogensinde?

UDLEVET er bind 5 i den sexede Hacker-serie om den stormombruste kærlighed mellem software-mogulen
Blake Landon og den stædige Erica Hathaway.

”Til alle, der elsker Fifty Shades of Grey – den her serie er fantastisk, og den bliver endda bedre og bedre for
hver bog.” – Heroes and Heartbreakers

”Den perfekte afslutning på en helt fænomenal serie. Jeg kunne ikke have håbet på en bedre slutning på
Blake og Ericas åndeløst spændende kærlighedshistorie.”  – Goodreads

”Jeg lå vågen hele natten for at læse den første bog færdig, og inden ugen var omme, havde jeg læst hele
serien.”  – Amazon  
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