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Den unge iværksætter Erica Hathaway har tidligt lært at klare sig selv. Kort tid efter hun er færdig på
universitetet, står hun velforberedt over for et panel af investorer, der kan hjælpe med at få gang i hendes
nystartede firma. Hun er dog ikke forberedt på at blive blød i knæet ved mødet med den arrogante og

selvsikre investor, der tilsyneladende er fast besluttet på at ødelægge hendes præsentation. 

Millionæren Blake Landon, der efter sigende er hacker, har skabt sig en formue i softwarebranchen og er vant
til at få, hvad han vil. Han bliver dybt betaget af Erica og vil gøre alt for, at hun skal blive hans. Han kaster
sig ud i en hård kamp for at nedbryde hendes modstand og vinde hendes tillid, men da han opdager en mørk

hemmelighed i Ericas fortid, er hele det liv, hun har kæmpet for at skabe, i fare. 

"Hardwired" er første del i Hacker-serien, som har ligget nr. 1 på bestsellerlisterne i USA. Meredith Wild er
ligesom E.L. James et selvudgiverfænomen, der er fundet af de etablerede forlag og genudgivet med stor

succes.
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