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Ham Elle Kennedy Hent PDF Jamie Canning har aldrig fundet ud af, hvorfor han mistede sin bedste ven for
fire år siden. Hans fandenivoldske, flabede roommate droppede ham fra den ene dag til den anden uden en
forklaring. Ja okay, tingene udviklede sig lidt mærkeligt mellem dem deres sidste nat på hockey camp – men

de havde bare fået alt for meget at drikke og fjollede rundt. Der skete jo ikke rigtig noget.

Ryan Wesleys største fortrydelse er, at han lokkede sin meget heteroseksuelle ven ud i et væddemål, der
overtrådte grænserne for deres venskab. Nu, hvor deres hold skal spille imod hinanden i det nationale

collegehockeymesterskab, får han endelig en chance for at sige undskyld. Men efter at han har kastet blot et
enkelt blik på sit crush, er hans længsel større end nogen sinde.

Jamie har ventet længe på svar, men mødet med Wesley efterlader ham bare med endnu flere spørgsmål. Og
da Wesley melder sig til at være træner sammen med Jamie på seks ugers hockeycamp opdager Jamie

overraskende ting og sager om sin ven – og en stor ting om sig selv.

Ham er en sød og rørende bog om venskab, forelskelse og kærlighed og om at opdage sider af sig selv, men
ikke anede man havde.

 

Jamie Canning har aldrig fundet ud af, hvorfor han mistede sin
bedste ven for fire år siden. Hans fandenivoldske, flabede roommate
droppede ham fra den ene dag til den anden uden en forklaring. Ja
okay, tingene udviklede sig lidt mærkeligt mellem dem deres sidste
nat på hockey camp – men de havde bare fået alt for meget at drikke

og fjollede rundt. Der skete jo ikke rigtig noget.

Ryan Wesleys største fortrydelse er, at han lokkede sin meget
heteroseksuelle ven ud i et væddemål, der overtrådte grænserne for
deres venskab. Nu, hvor deres hold skal spille imod hinanden i det
nationale collegehockeymesterskab, får han endelig en chance for at
sige undskyld. Men efter at han har kastet blot et enkelt blik på sit

crush, er hans længsel større end nogen sinde.

Jamie har ventet længe på svar, men mødet med Wesley efterlader
ham bare med endnu flere spørgsmål. Og da Wesley melder sig til at
være træner sammen med Jamie på seks ugers hockeycamp opdager
Jamie overraskende ting og sager om sin ven – og en stor ting om sig

selv.

Ham er en sød og rørende bog om venskab, forelskelse og kærlighed
og om at opdage sider af sig selv, men ikke anede man havde.
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