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En sælsom rejse Stephanie Laurens Hent PDF En sælsom rejse Hjertelig velkommen til Miss Angelica
Cynsters bryllup, men først skal hun og hendes helt konfrontere en udspekuleret fjende, og afslutte en
gammel fejde i det skotske højland. Den egenrådige Angelica Cynster er vis på, at hun vil kunne genkende
sin skæbnebestemte ægtemand ved første blik. Så da hun møder en mystisk adelsmands øjne på tværs af en
balsal oplyst med levende lys, ved hun uden skygge af tvivl, at han er den rigtige. Men snart hamrer hendes
hjerte af en helt anden grund, for hendes helt har bortført hende! Den ottende jarl af Glencrae har intet andet
valg end at bortføre Angelica, den Cynster-søster, som han ellers ikke har ønsket at beskæftige sig med. Men
for at redde sin borg og sin klan må han overtale hende til at hjælpe sig - og han er tilmed indstillet på at lade

et bryllup forsegle aftalen. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

En sælsom rejse Hjertelig velkommen til Miss Angelica
Cynsters bryllup, men først skal hun og hendes helt konfrontere
en udspekuleret fjende, og afslutte en gammel fejde i det skotske
højland. Den egenrådige Angelica Cynster er vis på, at hun vil

kunne genkende sin skæbnebestemte ægtemand ved første blik. Så da
hun møder en mystisk adelsmands øjne på tværs af en balsal oplyst
med levende lys, ved hun uden skygge af tvivl, at han er den rigtige.
Men snart hamrer hendes hjerte af en helt anden grund, for hendes
helt har bortført hende! Den ottende jarl af Glencrae har intet andet
valg end at bortføre Angelica, den Cynster-søster, som han ellers
ikke har ønsket at beskæftige sig med. Men for at redde sin borg og
sin klan må han overtale hende til at hjælpe sig - og han er tilmed



indstillet på at lade et bryllup forsegle aftalen. Romantisk
kærlighedshistorie fra Harlequin

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=En sælsom rejse&s=dkbooks

