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Guldhjertets magt/En fræk nat Barbara Dunlop Hent PDF Guldhjertets magt Ikke nok med, at hun sidder i
problemer til halsen på sit arbejde. Nu er hun også blevet kidnappet. Af en prins! Ann er splittet, for selv om
hun er i hænderne på en meget beslutsom og uforudsigelig mand, han er vanvittigt attraktiv. Hun prøver

derfor at finde ud af, hvordan hun bedst kan bruge tiden sammen med sine sexede kidnapper. Raif Khouri er
overbevist om, at en af auktionshuset Waverly medarbejdere har stjålet den værdifulde statue, og han vil tage
alle midler i brug for at få den tilbage. At kidnappe Waverlys direktør og lukke hende inde på et hotelværelse
virkede som en genial idé. Men han er ikke forberedt på at hun siger hvad hun mener og tænker - og at hun
ovenikøbet gør lige hvad hun har lyst til. Lige meget hvordan han prøver at kontrollere situationen, ender det
hele tiden med at hun har alle fordelene … En fræk nat Den søde, uskyldige blondine på dansegulvet er ude,

hvor hun ikke kan bunde i den hotte natklub for singler. Det kan Renzo se med det samme, og hans
beskytterinstinkter vælter op i ham og får ham til at prøve at redde hende. At det så er ensbetydende med at
udgive sig for at være hendes blind date, det må han bare tage med. Men før han kan føre hende i sikkerhed,
begynder hun at hviske knap så uskyldige forslag i hans øre. Hvordan skal en mand kunne være ædel, når det

eneste, han kan tænke på, er at komme i seng med en lidenskabelig kvinde!



Guldhjertets magt Ikke nok med, at hun sidder i problemer til
halsen på sit arbejde. Nu er hun også blevet kidnappet. Af en prins!
Ann er splittet, for selv om hun er i hænderne på en meget beslutsom
og uforudsigelig mand, han er vanvittigt attraktiv. Hun prøver derfor
at finde ud af, hvordan hun bedst kan bruge tiden sammen med sine

sexede kidnapper. Raif Khouri er overbevist om, at en af
auktionshuset Waverly medarbejdere har stjålet den værdifulde
statue, og han vil tage alle midler i brug for at få den tilbage. At

kidnappe Waverlys direktør og lukke hende inde på et hotelværelse



virkede som en genial idé. Men han er ikke forberedt på at hun siger
hvad hun mener og tænker - og at hun ovenikøbet gør lige hvad hun
har lyst til. Lige meget hvordan han prøver at kontrollere situationen,
ender det hele tiden med at hun har alle fordelene … En fræk nat
Den søde, uskyldige blondine på dansegulvet er ude, hvor hun ikke
kan bunde i den hotte natklub for singler. Det kan Renzo se med det
samme, og hans beskytterinstinkter vælter op i ham og får ham til at
prøve at redde hende. At det så er ensbetydende med at udgive sig
for at være hendes blind date, det må han bare tage med. Men før
han kan føre hende i sikkerhed, begynder hun at hviske knap så
uskyldige forslag i hans øre. Hvordan skal en mand kunne være

ædel, når det eneste, han kan tænke på, er at komme i seng med en
lidenskabelig kvinde!
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