
Livets små overraskelser/Med lyst og længsel
Hent bøger PDF

Lynne Graham
Livets små overraskelser/Med lyst og længsel Lynne Graham Hent PDF Livets små overraskelser Blækket er
knap tørt på Giorgios Letsos’ skilsmissepapirer. Alligevel kan den græske rigmand kun tænke på én ting, og
det er at finde Billie Smith, hans elskerinde fra før han blev gift. Men den søde, medgørlige kvinde, han
engang kendte, smækker døren i for næsen af ham. Billie har måttet kæmpe en hård kamp for at hele sit
knuste hjerte, efter at Gio valgte at gifte sig med en anden. Så da han kommer stormende ind i hendes liv

igen, er hun fast besluttet på ikke at falde for ham igen ...Med lyst og længsel Han havde ulvens navn og han
havde også hans natur! Grev Wolf Gambrielli irriterede hende grænseløst. Faktisk irriterede han hende næsten
lige så meget, som han pirrede hende. Wolf var sat til at beskytte hende, og Angelica håbede blot, at hendes

krop ikke ville forråde hende, når han sendte hende et af sine intense, granskende blikke.
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