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Skjulte motiver/Magi for evigt Yvonne Lindsay Hent PDF Skjulte motiver Avery Cullen, som er kunstner og
bor i London, nægter at sælge sin fars kunstsamling. Men den pågående Marcus Price vil gøre alt, hvad han
kan, for at få hende til at ombestemme sig. Han kaster sig endda ud i en seksuel belejring af den ensomme

arving i hendes gyldne bur. Det vil være et kup for Waverlys, hvis de kan få salget af den kendte samling. Det
er lykkedes ham at holde sine sande motiver skjult og nu er han så tæt på, at han kan smage successen i
Averys kys. Men er Marcus forberedt på resultatet af deres vilde, lidenskabelige nat?Magi for evigt Det

James følte for Emily var så hedt, at det burde have været forbudt ved lov. Intet betød mere i det øjeblik, hvor
han havde den smukke, sensuelle kvinde i sine arme. Men han var en mand, der havde meget at skjule. Og
Emily havde også sine hemmeligheder. I morgen ville de skilles som fremmede. Medmindre et tilfældigt

sammentræf kunne forvandle fortiden til en fremtid, der var værd at kæmpe for ...

 

Skjulte motiver Avery Cullen, som er kunstner og bor i London,
nægter at sælge sin fars kunstsamling. Men den pågående Marcus
Price vil gøre alt, hvad han kan, for at få hende til at ombestemme
sig. Han kaster sig endda ud i en seksuel belejring af den ensomme
arving i hendes gyldne bur. Det vil være et kup for Waverlys, hvis de
kan få salget af den kendte samling. Det er lykkedes ham at holde
sine sande motiver skjult og nu er han så tæt på, at han kan smage
successen i Averys kys. Men er Marcus forberedt på resultatet af
deres vilde, lidenskabelige nat?Magi for evigt Det James følte for
Emily var så hedt, at det burde have været forbudt ved lov. Intet
betød mere i det øjeblik, hvor han havde den smukke, sensuelle



kvinde i sine arme. Men han var en mand, der havde meget at skjule.
Og Emily havde også sine hemmeligheder. I morgen ville de skilles

som fremmede. Medmindre et tilfældigt sammentræf kunne
forvandle fortiden til en fremtid, der var værd at kæmpe for ...

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Skjulte motiver/Magi for evigt&s=dkbooks

