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Kitty Callaghan, som til daglig er travl stjernereporter i Los Angeles, nødlander i den canadiske ødemark,
hvor Will Margrave, den eneste mand, hun nogensinde har elsket, bor. Alle hoteller i den lille by er optaget,
og den bedste løsning er derfor, at flytte ind hos Will. Langsomt finder Kitty tilbage til glemte glæder og
lyster, samtidig med at Will, der har lukket af for sine følelser, efter at hans kone døde, begynder at tø op i
vinterkulden. Kan de to mon finde ind til hinanden igen? Drømmedate med millionæren Dani Bennett er
ikke på udkik efter en mand, men hendes nye job kræver, at hun melder sig på blinddatebrides.com. Dani har
ikke lige regnet med at blive ført sammen med en afsindigt tiltrækkende millionær! Hendes fattige baggrund
og det faktum, at hun ligner prototypen på en blond sexbombe gør, at hun forventer, Bryce Delaney vil se på
hende en enkelt gang og dømme hende - ligesom alle andre mænd. Men Bryce er ikke som alle andre mænd

...

 

Kærlighed i polarnatten Kitty Callaghan, som til daglig er travl
stjernereporter i Los Angeles, nødlander i den canadiske ødemark,
hvor Will Margrave, den eneste mand, hun nogensinde har elsket,
bor. Alle hoteller i den lille by er optaget, og den bedste løsning er
derfor, at flytte ind hos Will. Langsomt finder Kitty tilbage til glemte
glæder og lyster, samtidig med at Will, der har lukket af for sine
følelser, efter at hans kone døde, begynder at tø op i vinterkulden.
Kan de to mon finde ind til hinanden igen? Drømmedate med
millionæren Dani Bennett er ikke på udkik efter en mand, men



hendes nye job kræver, at hun melder sig på blinddatebrides.com.
Dani har ikke lige regnet med at blive ført sammen med en afsindigt
tiltrækkende millionær! Hendes fattige baggrund og det faktum, at
hun ligner prototypen på en blond sexbombe gør, at hun forventer,
Bryce Delaney vil se på hende en enkelt gang og dømme hende -

ligesom alle andre mænd. Men Bryce er ikke som alle andre mænd ...

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 i polarnatten/Drømmedate med millionæren&s=dkbooks

