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De fleste amerikanske piger ville dø for at rejse Europa rundt efter universitetet uden forpligtelser, uden
forældre og med et bundløst kreditkort på lommen. Kelsey Summers er ingen undtagelse. Hun nyder friheden

og de vilde byture i de europæiske hovedstæder, og alligevel er det, som om noget mangler.

Men en dag møder hun Jackson Hunt, som overtaler hende til at tage med på eventyr. For hver oplevelse
bliver Kelseys tanker en smule klarere og hendes hjerte en smule mindre hendes. Jackson hjælper hende med
at indse, hvad hun drømmer om, og hvad hun gerne vil med sit liv. Men jo mere hun lærer om sig selv, jo

mere indser Kelsey, hvor lidt hun egentlig ved om Jackson ...

Som du ser mig er en gnistrende kærlighedshistorie fra forfatteren til Som stjernerne står og Som sendt fra
himlen.

"Sexet og sjov!" – Jennifer L. Armentrout, #1 New York Times bestsellerforfatter

"Grin + hjertesorg + hed seksuel spænding = den perfekte Cora Carmack-bog." – Monica Murphy, New York
Times bestsellerforfatter

Cora Carmack er en amerikansk bestsellerforfatter. Hendes debutroman, Som stjernerne står, strøg til tops på
de amerikanske bestsellerlister og er i dag solgt til udgivelse i mere end ti lande.
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