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Carson Banick var familiens sorte får, men nu står han med hele ansvaret for familiens fremtidige formue, og

han bliver nødt til at gifte sig med en kvinde af fin familie og skaffe familiedynastiet en arving. Den
rødhårede Beth Krayton, Carsons effektive assistent, er fast besluttet på at få succes i livet, men uden en mand

ved sin side. De burde overhovedet ikke passe sammen, men efterhånden som de følte sig mere og mere
tiltrukket af hinanden, måtte Carson spørge sig selv, om det var vigtigst for ham at tage hensyn til familien
eller vinde Beths hjerte. Hans utraditionelle brud!Will Radcliffe er den perfekte engelske Lord. Han er

attraktiv, men lidt af en stivstikker. Og han har lige arvet Elmhurst Hall. Josie har aldrig fulgt reglerne og har
gjort oprør mod sin kontrollerede baggrund. Hun er servitrice i huset og et pust af frisk luft. Men hende nye
chef, Lord Will, synes, hun er besværlig. Så en månelys aften kysser Josie og Will hinanden, og et kort
øjeblik føler de sig ikke så forskelige. Gnistrende kærlighed Den temperamentsfulde rødtop Prudence

Winslow er helt på spanden. Hun har et ret kynisk syn på det med at finde den eneste ene, så hun har tænkt
sig at droppe mænd i et helt år! Men så møder hun Ryan Kaelan og hans skønne børn. De har brug for en som
barnepige. Prudence tager jobbet, mens hun forsøger at overbevise sig selv om, at det naturligvis hverken er
Ryans sexappeal, eller det faktum at han er en vaskeægte prins, der har overtalt hende. Kan hun modstå den
kongelige befaling og samtidig besegle aftalen med et kys? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

Drømmejobbet Carson Banick var familiens sorte får, men nu står
han med hele ansvaret for familiens fremtidige formue, og han bliver

nødt til at gifte sig med en kvinde af fin familie og skaffe
familiedynastiet en arving. Den rødhårede Beth Krayton, Carsons
effektive assistent, er fast besluttet på at få succes i livet, men uden



en mand ved sin side. De burde overhovedet ikke passe sammen,
men efterhånden som de følte sig mere og mere tiltrukket af

hinanden, måtte Carson spørge sig selv, om det var vigtigst for ham
at tage hensyn til familien eller vinde Beths hjerte. Hans

utraditionelle brud!Will Radcliffe er den perfekte engelske Lord.
Han er attraktiv, men lidt af en stivstikker. Og han har lige arvet

Elmhurst Hall. Josie har aldrig fulgt reglerne og har gjort oprør mod
sin kontrollerede baggrund. Hun er servitrice i huset og et pust af
frisk luft. Men hende nye chef, Lord Will, synes, hun er besværlig.
Så en månelys aften kysser Josie og Will hinanden, og et kort øjeblik

føler de sig ikke så forskelige. Gnistrende kærlighed Den
temperamentsfulde rødtop Prudence Winslow er helt på spanden.

Hun har et ret kynisk syn på det med at finde den eneste ene, så hun
har tænkt sig at droppe mænd i et helt år! Men så møder hun Ryan
Kaelan og hans skønne børn. De har brug for en som barnepige.

Prudence tager jobbet, mens hun forsøger at overbevise sig selv om,
at det naturligvis hverken er Ryans sexappeal, eller det faktum at han
er en vaskeægte prins, der har overtalt hende. Kan hun modstå den

kongelige befaling og samtidig besegle aftalen med et kys?
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=Drømmejobbet/Hans utraditionelle brud!/Gnistrende kærlighed&s=dkbooks

