
Farlige vibrationer/Et leje af sand
Hent bøger PDF

Cat Schield

Farlige vibrationer/Et leje af sand Cat Schield Hent PDF Farlige vibrationer

Elizabeth Minerva har altid faldet for de forkerte fyre. Og da hun godt kender sin egen svaghed, forsøger hun
at holde sig væk fra den sexede Roark Black, hvis ry er alt andet end snehvidt, og på at fokusere på sin

karriere, og på at blive gravid. Men hun indser hurtigt, at den udsvævende eventyrer kan hjælpe hende nå sit
mål.

Roark har på sin side brug for en smuk kvinde, en person, der midlertidigt kan være hans forlovede at redde
hans- og auktionshuset Waverlys omdømme og Elizabeth er den helt rigtige. Han har tænkt sig at beholde

hende, for enhver pris, men har ingen idé om, at han lige fået sin største udfordring nogensinde ...

Et leje af sand

Rita skal giftes. Hun har bare ikke inviteret brudgommen – sin chef, sheik Sakir Al-Nayhal – til hans eget
bryllup. Rita har strikket det hele sammen for at genforene sin familie. Alt går efter planen, indtil hun ser

Sakir står ved alteret og venter på hende!

En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

Farlige vibrationer

Elizabeth Minerva har altid faldet for de forkerte fyre. Og da hun
godt kender sin egen svaghed, forsøger hun at holde sig væk fra den

sexede Roark Black, hvis ry er alt andet end snehvidt, og på at
fokusere på sin karriere, og på at blive gravid. Men hun indser

hurtigt, at den udsvævende eventyrer kan hjælpe hende nå sit mål.

Roark har på sin side brug for en smuk kvinde, en person, der
midlertidigt kan være hans forlovede at redde hans- og auktionshuset
Waverlys omdømme og Elizabeth er den helt rigtige. Han har tænkt
sig at beholde hende, for enhver pris, men har ingen idé om, at han

lige fået sin største udfordring nogensinde ...

Et leje af sand

Rita skal giftes. Hun har bare ikke inviteret brudgommen – sin chef,
sheik Sakir Al-Nayhal – til hans eget bryllup. Rita har strikket det
hele sammen for at genforene sin familie. Alt går efter planen, indtil

hun ser Sakir står ved alteret og venter på hende!

En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Farlige vibrationer/Et leje af sand&s=dkbooks

