
Skjult skønhed/Hendes barn, hans navn
Hent bøger PDF

Andrea Laurence
Skjult skønhed/Hendes barn, hans navn Andrea Laurence Hent PDF Skjult skønhed Topchef Brody Eden er
enspænder. Den tungsindige milliardær bærer på hemmeligheder, som han omhyggeligt skjuler for alle, indtil
han møder sin nye sekretær, Samantha Davis. Hun er fristelsen over alle fristelser, og hun sidder lige uden for

hans dør! Samantha har aldrig mødt en mand, der var så vagtsom og forbeholden, men samtidig så
vidunderlig som Brody. Hun vil ikke falde for sin chef, men der er noget ved Brody. Bag hans grove manerer
fornemmer Sam en blidhed og en intens lidenskabelighed, der venter på at blive sluppet fri. Og hun gør det til

sin mission at få adgang til hans hule og hans seng! Hendes barn, hans navnÆgteskab og barn virker
overhovedet ikke tiltalende for Armand De Luca. Da han finder ud af, at han bliver nødt at gifte sig og få et
barn, eller miste familieimperiet, kommer han på andre tanker. Nyheden om, at en kvinde venter hans afdøde
brors barn, kommer som en kæmpe overraskelse. Tamara er derimod slet ikke sikker på, at hun vil have noget
som helst med Armand De Luca at gøre. Det ville da løse en hel del praktiske problemer, og hvis sandheden

skal frem, så er han jo ganske spændende og temmelig lækker.
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