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Hvem er den eksotiske skønhed, der er sammen den hotte Bronson Dane? Rygtet vil vide, at det er Mia
Spinelli, som skulle have haft en affære med sin tidligere chef, som tilfældigvis er Bronsons største rival!

Nu arbejder hun for Bronsons mor, som personlige assistent. Men har frøken Spinelli også haft affære med
Bronson? Han er blevet set følge med hende ind på en lægeklinik i Hollywood, og hun har en tydelig bule på

maven. Er det lykkedes den sexede assistent at forføre Hollywoods førende playboy?

 

Hævn for millioner

Gift dig inden du fylder 30, eller du mister hele arven! Det er det ultimatum Amira Forsythe står overfor. For
hende er det et yderst ubehageligt valg, men for Brent Colby er det en alletiders mulighed for at hævne sig.

For otte år siden forlod hun ham foran alteret - uden forklaring. Nu har han chancen for at gøre det samme:
Han vil forføre hende, elske med hende; og så gå fra hende.

I Brents øjne er Amira bare en forkælet rigmandsdatter. Men han har selvfølgelig heller ingen anelse om,
hvad hun skal bruge pengene til, endsige hvor hårdt hun har brug for dem!
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Gift dig inden du fylder 30, eller du mister hele arven! Det er det
ultimatum Amira Forsythe står overfor. For hende er det et yderst



ubehageligt valg, men for Brent Colby er det en alletiders mulighed
for at hævne sig.

For otte år siden forlod hun ham foran alteret - uden forklaring. Nu
har han chancen for at gøre det samme: Han vil forføre hende, elske

med hende; og så gå fra hende.

I Brents øjne er Amira bare en forkælet rigmandsdatter. Men han har
selvfølgelig heller ingen anelse om, hvad hun skal bruge pengene til,

endsige hvor hårdt hun har brug for dem!

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kærlighed, stjerner og skandaler/Hævn for millioner&s=dkbooks

