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En farlig arv/Alle kvinders drøm Barbara Dunlop Hent PDF En farlig arv Hun er desperat, og hun er på

flugt. Hun har klippet sit smukke, blonde hår, farvet det mørkt og skiftet stil og navn. Niki Gerard, datter af
Washingtons femme fatale Gabriella Gerard, har arvet sin mors celebre hemmeligheder i form af en

sprængfarlig dagbog. Hemmelighedernes ejermænd er nervøse og jagter Niki. Der er kun ét problem, Niki
aner ikke, hvor hendes mor har gemt dagbogen. Derfor aner hun ikke, hvem hendes forfølgere er. Hun

gemmer sig i Colorado, hvor det har vist sig, at hun har to brødre. Alt er idyl på ranchen, især da en ny, sexet
nabo flytter ind. Men Sawyer Smith er ikke den, han giver sig ud for at være. Spørgsmålet er bare, om Niki
opdager det, inden det er for sent? Alle kvinders drøm Reklamebranchen er hård – det kan Celia skrive
under på. Her er det enten vind eller forsvind. På afstand kan hun se, hvordan alle på kontoret flokkes

omkring Evan Reese - den nye kunde, som alle vil have fingrene i. Men Celia afventer. Hendes intuition siger
hende, at han vil komme til hende. Og da han vender sig mod hende og fastholder hendes blik, er hun ikke
helt sikker på, hvem der fanger hvem. Evan, direktøren for det kendte sportstøjfirma Reese Enterprices, kan
ikke få Celia ud af tankerne. Og midt under festen bestemmer han sig for, at han vil have hende. Han lokker
hende med til en weekend på Catalina Island, og det er absolut ikke for at underskrive en reklamekontrakt!
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En farlig arv Hun er desperat, og hun er på flugt. Hun har klippet sit
smukke, blonde hår, farvet det mørkt og skiftet stil og navn. Niki
Gerard, datter af Washingtons femme fatale Gabriella Gerard, har
arvet sin mors celebre hemmeligheder i form af en sprængfarlig

dagbog. Hemmelighedernes ejermænd er nervøse og jagter Niki. Der
er kun ét problem, Niki aner ikke, hvor hendes mor har gemt

dagbogen. Derfor aner hun ikke, hvem hendes forfølgere er. Hun
gemmer sig i Colorado, hvor det har vist sig, at hun har to brødre.



Alt er idyl på ranchen, især da en ny, sexet nabo flytter ind. Men
Sawyer Smith er ikke den, han giver sig ud for at være. Spørgsmålet
er bare, om Niki opdager det, inden det er for sent? Alle kvinders
drøm Reklamebranchen er hård – det kan Celia skrive under på. Her
er det enten vind eller forsvind. På afstand kan hun se, hvordan alle
på kontoret flokkes omkring Evan Reese - den nye kunde, som alle
vil have fingrene i. Men Celia afventer. Hendes intuition siger hende,
at han vil komme til hende. Og da han vender sig mod hende og
fastholder hendes blik, er hun ikke helt sikker på, hvem der fanger

hvem. Evan, direktøren for det kendte sportstøjfirma Reese
Enterprices, kan ikke få Celia ud af tankerne. Og midt under festen
bestemmer han sig for, at han vil have hende. Han lokker hende med

til en weekend på Catalina Island, og det er absolut ikke for at
underskrive en reklamekontrakt! Romantisk kærlighedshistorie fra

Harlequin
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