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I ET MED DIG ER DEN LÆNGE VENTEDE AFSLUTNING PÅ CROSSFIRE-SAGAEN, DEN HEDE
KÆRLIGHEDSHISTORIE, DER HAR TRYLLEBUNDET MILLIONER AF LÆSERE VERDEN OVER.

Gideon Cross. At blive forelsket i ham var det nemmeste, jeg nogensinde har gjort. Det skete øjeblikkeligt.
Fuldstændigt. Endeligt.

At blive gift med ham var en drøm, der gik i opfyldelse. At forblive gift med ham er mit livs kamp.
Kærlighed forandrer. Vores er både et helle fra stormen og i sig selv den vildeste orkan. To skadede sjæle

smeltet sammen til én.

Vi har afsløret vores dybeste, grimmeste hemmeligheder for hinanden. Gideon er det spejl, der både viser mig
alle mine fejl og al den skønhed, jeg ikke selv kunne se. Han har givet mig alt. Nu må jeg bevise, at jeg kan
være den klippe, det tilflugtssted, som han var for mig. Sammen vil vi kunne stå imod de mennesker, der

kæmper så indædt for at komme imellem os.
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Gideon Cross. At blive forelsket i ham var det nemmeste, jeg
nogensinde har gjort. Det skete øjeblikkeligt. Fuldstændigt. Endeligt.

At blive gift med ham var en drøm, der gik i opfyldelse. At forblive
gift med ham er mit livs kamp. Kærlighed forandrer. Vores er både et
helle fra stormen og i sig selv den vildeste orkan. To skadede sjæle

smeltet sammen til én.

Vi har afsløret vores dybeste, grimmeste hemmeligheder for
hinanden. Gideon er det spejl, der både viser mig alle mine fejl og al
den skønhed, jeg ikke selv kunne se. Han har givet mig alt. Nu må
jeg bevise, at jeg kan være den klippe, det tilflugtssted, som han var
for mig. Sammen vil vi kunne stå imod de mennesker, der kæmper så
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