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Pierce Avery har opdaget at hele hans liv er bygget på en løgn, så han hyrer advokaten Nicola Parrish til at
finde frem til sandheden. Det var et slag at opdage, at hans far ikke er hans biologiske forælder. Men han er
lige så overvældet over at opdage den lidenskabelige kvinde bag sin nye advokats professionelle facade. Men
hans voksende begær efter Nicola kunne gøre ham blind overfor hendes motiver for at få ham til at acceptere

sandheden om sin fortid. Hans hjerte er klar til det næste skridt, men kan han virkelig stole på hende?

Forlovelsen

Hvem er denne Ashley?

Den overraskende forlovelse mellem Matthew Landis og Ashley Carson er det helt store samtaleemne.
Endelig skal den ældste søn i en af South Carolinas mest indflydelsesrige familier giftes. Med en meget,
almindelig, kvinde. Mon nyheden, som vældigt bekvemt er lækket til pressen, har noget at gøre med, at
Matthew er blevet set snige ud af den ukendte Ashleys hjem en tidlig morgen? Og hvad betyder det for
Matthews ry, som jo gerne skulle være pletfrit før det forestående senatsvalg? Alle gætter løs, men kun to

mennesker kender sandheden...
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Pierce Avery har opdaget at hele hans liv er bygget på en løgn, så
han hyrer advokaten Nicola Parrish til at finde frem til sandheden.

Det var et slag at opdage, at hans far ikke er hans biologiske
forælder. Men han er lige så overvældet over at opdage den

lidenskabelige kvinde bag sin nye advokats professionelle facade.
Men hans voksende begær efter Nicola kunne gøre ham blind

overfor hendes motiver for at få ham til at acceptere sandheden om
sin fortid. Hans hjerte er klar til det næste skridt, men kan han

virkelig stole på hende?

Forlovelsen

Hvem er denne Ashley?

Den overraskende forlovelse mellem Matthew Landis og Ashley
Carson er det helt store samtaleemne. Endelig skal den ældste søn i
en af South Carolinas mest indflydelsesrige familier giftes. Med en
meget, almindelig, kvinde. Mon nyheden, som vældigt bekvemt er
lækket til pressen, har noget at gøre med, at Matthew er blevet set
snige ud af den ukendte Ashleys hjem en tidlig morgen? Og hvad

betyder det for Matthews ry, som jo gerne skulle være pletfrit før det
forestående senatsvalg? Alle gætter løs, men kun to mennesker



kender sandheden...

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kærlighedens advokat/Forlovelsen&s=dkbooks

