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Siciliens mest berygtede forbryderfamilier, og det gør man ikke uden at få ar på sjælen. Ar, der både kan virke
motiverende for at finde ægte kærlighed, fred og glæde. Og ar, der kan forhindre en i at søge og finde det
samme. De to mennesker, der allerede fra teenageårene har været tiltrukket af hinanden, har udviklet sig i
hver deres retning og er stadig påvirket af familiernes interne stridigheder, så det virker usandsynligt, at de
nogensinde kan forenes. Med mindre Alessias kærlighed kan overvinde Matteos sortsyn og skyldfølelse over
fortiden og med mindre familiefejden en gang for alle bliver afsluttet …Millionær i nød Hvad er der blevet
af Brisbanes mest eftertragtede ungkarl Zachery Jones? Den ombejlede millionær er ikke blevet set i jetset-
miljøet i månedsvis. Han er godt nok kendt for pludselig at trække sig tilbage fra det vilde natteliv, men
denne gang vil rygtet vide, at hans fravær skyldes, at han er blevet far. Kan det virkelig passe? Kan det
tænkes at Zach har sendt et nødråb til Meg Kelly, som heller ikke blev set på de røde løbere i den seneste

uge? Hun kan helt sikkert give ham gode råd om opdragelse af vanskelige børn …
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eftertragtede ungkarl Zachery Jones? Den ombejlede millionær er
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virkelig passe? Kan det tænkes at Zach har sendt et nødråb til Meg
Kelly, som heller ikke blev set på de røde løbere i den seneste uge?
Hun kan helt sikkert give ham gode råd om opdragelse af vanskelige

børn …

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ud af mørket/Millionær i nød&s=dkbooks

