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Amerikanske Jocelyn flygter fra sin tragiske fortid i USA og slår sig ned i moderens hjemland, Skotland. Alt
er fint, indtil Jocelyn flytter ind i en lejlighed på Dublin Street - og møder en mand, som vender op og ned på

hendes beskyttede/skærmede tilværelse. 
Forretningsmanden Braden Carmichael er vant til at få det, han vil have -- og han vil have Jocelyn.

Velvidende at Joss ikke er til faste forhold, foreslår han en ordning, som med garanti vil tilfredsstille dem
begge. Men Jocelyn indser hurtigt, at Braden ikke vil nøjes med hed, overvældende lidenskab. Han vil have

hele pakken. Og nu skal hun gøre op med sig selv, om hun er klar til at sænke paraderne og lade
hemmelighederne komme frem i lyset . 

 

Samantha Young er blevet kaldt Skotlands svar på E.L. James. Hendes bøger udkommer i 29 lande.

 

Forlaget skriver:

Amerikanske Jocelyn flygter fra sin tragiske fortid i USA og slår sig
ned i moderens hjemland, Skotland. Alt er fint, indtil Jocelyn flytter
ind i en lejlighed på Dublin Street - og møder en mand, som vender

op og ned på hendes beskyttede/skærmede tilværelse. 
Forretningsmanden Braden Carmichael er vant til at få det, han vil
have -- og han vil have Jocelyn. Velvidende at Joss ikke er til faste
forhold, foreslår han en ordning, som med garanti vil tilfredsstille

dem begge. Men Jocelyn indser hurtigt, at Braden ikke vil nøjes med
hed, overvældende lidenskab. Han vil have hele pakken. Og nu skal
hun gøre op med sig selv, om hun er klar til at sænke paraderne og

lade hemmelighederne komme frem i lyset . 
 

Samantha Young er blevet kaldt Skotlands svar på E.L. James.
Hendes bøger udkommer i 29 lande.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Dublin Street&s=dkbooks

