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Luca Fonseca så Serena DePiero, endte han i fængsel. Da Luca møder Serena igen, arbejder hun for hans

velgørenhedsorganisation. Hun har forandret sig og har endelig fået kontrol over eget liv, og nægter at blive
intimideret af Luca. Hun kan klare alt hvad han tænkt sig at udsætte hende for, lige fra en vandretur gennem
regnskoven til Rios selskabsjungle! Spil for at vinde Da Lucilla Chatsfields arv bliver givet til den arrogante
Christos Giatrakos, nægter hun at erkende sit nederlag – for Lucilla vil kæmpe for sin ret! Christos er betaget
af Chatsfield-arvingen, indtil hun satser stort, nu skal Lucilla have en lærestreg, men for at kunne gøre det,
må Christos tage tilbage til det sted, der næsten ødelagde ham. Omvej til kærligheden Når det kommer til
bryllupper, er Callie ekspert, og i kraft af sit job har hun set utallige lykkelige brude gå op af kirkegulvet.

Men efter en bitter skilsmisse har hun ikke selv nogen illusioner om kærlighed eller en lykkelig slutning. Nej,
den eneste ene findes kun i eventyrerne ...

 

I regnskovens hede Sidst, Luca Fonseca så Serena DePiero, endte
han i fængsel. Da Luca møder Serena igen, arbejder hun for hans
velgørenhedsorganisation. Hun har forandret sig og har endelig fået
kontrol over eget liv, og nægter at blive intimideret af Luca. Hun kan

klare alt hvad han tænkt sig at udsætte hende for, lige fra en
vandretur gennem regnskoven til Rios selskabsjungle! Spil for at
vinde Da Lucilla Chatsfields arv bliver givet til den arrogante

Christos Giatrakos, nægter hun at erkende sit nederlag – for Lucilla
vil kæmpe for sin ret! Christos er betaget af Chatsfield-arvingen,



indtil hun satser stort, nu skal Lucilla have en lærestreg, men for at
kunne gøre det, må Christos tage tilbage til det sted, der næsten
ødelagde ham. Omvej til kærligheden Når det kommer til

bryllupper, er Callie ekspert, og i kraft af sit job har hun set utallige
lykkelige brude gå op af kirkegulvet. Men efter en bitter skilsmisse
har hun ikke selv nogen illusioner om kærlighed eller en lykkelig

slutning. Nej, den eneste ene findes kun i eventyrerne ...

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=I regnskovens hede/Spil for at vinde/Omvej til kærligheden&s=dkbooks

