
En cowboy i Manhattan /Lidenskabernes spil
Hent bøger PDF

Barbara Dunlop

En cowboy i Manhattan /Lidenskabernes spil Barbara Dunlop Hent PDF En cowboy i Manhattan

Han er en ægte cowboy fra Colorado. Og efter en uventet genforening i familien er Reed Terrell også
pludselig blevet millionær. Men cowboyens største overraskelse er tiltrækningen til Katrina Jacobs. For hun
er en vaskeægte storbypige, og selv om lidenskaben brænder mellem dem, ved Reed, at affæren med Katrina
ikke kan vare ved. Hun voksede op på en ranch, men flygtede til den glitrende storby. Reed elsker livet på
landet, men kan han bære at miste den eneste kvinde, der nogensinde har fået ham til at længes efter mere?

Lidenskabernes spil

Ian Westmoreland troede, at han havde set Brooke Chamberlain for sidste gang i sit liv, indtil hun en dag
tjekker ind på hans kasino, der også huser et eksklusivt feriested. Brooke hævder, at hun trænger til at slappe
af. Ian er sikker på, at hun ikke fortæller hele sandheden om, hvorfor hun er kommet. Hun har svigtet ham en

gang før.

Ingen anden kvinde har nogensinde tændt Ian sådan som Brooke. Hvis han skal finde sandheden om, hvorfor
hun er kommet, hvad kunne så være bedre end at forsøge at forføre hende?
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En cowboy i Manhattan

Han er en ægte cowboy fra Colorado. Og efter en uventet
genforening i familien er Reed Terrell også pludselig blevet

millionær. Men cowboyens største overraskelse er tiltrækningen til
Katrina Jacobs. For hun er en vaskeægte storbypige, og selv om

lidenskaben brænder mellem dem, ved Reed, at affæren med Katrina
ikke kan vare ved. Hun voksede op på en ranch, men flygtede til den
glitrende storby. Reed elsker livet på landet, men kan han bære at
miste den eneste kvinde, der nogensinde har fået ham til at længes

efter mere?
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Ian Westmoreland troede, at han havde set Brooke Chamberlain for
sidste gang i sit liv, indtil hun en dag tjekker ind på hans kasino, der
også huser et eksklusivt feriested. Brooke hævder, at hun trænger til
at slappe af. Ian er sikker på, at hun ikke fortæller hele sandheden
om, hvorfor hun er kommet. Hun har svigtet ham en gang før.

Ingen anden kvinde har nogensinde tændt Ian sådan som Brooke.
Hvis han skal finde sandheden om, hvorfor hun er kommet, hvad

kunne så være bedre end at forsøge at forføre hende?
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