
Når alt står på spil/Hvad du ønsker, skal du få
Hent bøger PDF

Melanie Milburne
Når alt står på spil/Hvad du ønsker, skal du få Melanie Milburne Hent PDF Når alt står på spil Modellen
Angelique Marchand og forretningsmanden Remy Caffarelli har begge svoret aldrig at gifte sig, men en dag
tvinger mellemøstlige skikke dem alligevel sammen i et bånd, der viser sig at blive overraskende gavnligt for
dem begge. Deres karrierer får pludselig et boost … og det samme gør deres sexlyst! Kan de to ærkefjender,
der altid hemmeligt har fantaseret om hinanden, begrave fortiden og finde lykken sammen? Hvad du ønsker,
skal du få Tre ønsker denne jul. 1) At starte et nyt liv på landet Det har krævet al Louise Thorntons mod at
starte på en frisk sammen med sin søn. Nu starter et nyt liv væk fra paparazzierne - og væk fra hendes utro
mand! 2) En, der vil hjælpe hende med at pynte juletræet Louise er stålsat på at gøre denne jul til noget

særligt for sin søn. Men det er først, da hun møder den flotte gartner Ben Oliver, at hun for alvor begynder at
stråle igen. 3) Et kys under misteltenen? Som enlig far er Ben vant til at prioritere sin datter før alt andet. Men
da han fanger Louise under misteltenen, går det op for ham, at han er den, der kan få Louises juleønsker til at

gå i opfyldelse.
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