
Tøjleløse hjerte/Paris i mit hjerte
Hent bøger PDF

Silver James
Tøjleløse hjerte/Paris i mit hjerte Silver James Hent PDF Tøjleløse hjerte De mødes ved en tilfældighed på et
hotel i Chicago. Der sker ikke noget specielt, men mødet vil komme til at ændre deres fremtid, mere end de
aner! Da Chance og Cassidy mødes igen, er det på grund af en ranch – en ranch som de begge vil have. Helt
uforberedt står de over for deres livs sværeste valg, valget mellem familie og deres egne ønsker, og deres
voksende tiltrækning. Alt sættes på spil, for var der ikke noget i luften, første gang de mødes?   Paris i mit
hjerte Hvad skal han stille op? Pludselig står hun der og påstår, at hans farmor har sendt hende. Milliardæren
Mateo Celeca lader den skønne, mystiske Bailey Ross blive, men kun en nat. Han kan ikke lade hende blive i
hans hjem, mens han selv tager på ferie, så hun må tage med ham til Paris. Sammen med Mateo glemmer
Bailey snart alle sine forsætter om aldrig mere at engagere sig i nogen mand. Han er jo så uimodståelig, så

attraktiv og før hun får set sig om, er de på vej til Paris ...
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deres fremtid, mere end de aner! Da Chance og Cassidy mødes igen,
er det på grund af en ranch – en ranch som de begge vil have. Helt
uforberedt står de over for deres livs sværeste valg, valget mellem
familie og deres egne ønsker, og deres voksende tiltrækning. Alt

sættes på spil, for var der ikke noget i luften, første gang de mødes?  
Paris i mit hjerte Hvad skal han stille op? Pludselig står hun der og
påstår, at hans farmor har sendt hende. Milliardæren Mateo Celeca
lader den skønne, mystiske Bailey Ross blive, men kun en nat. Han
kan ikke lade hende blive i hans hjem, mens han selv tager på ferie,



så hun må tage med ham til Paris. Sammen med Mateo glemmer
Bailey snart alle sine forsætter om aldrig mere at engagere sig i

nogen mand. Han er jo så uimodståelig, så attraktiv og før hun får set
sig om, er de på vej til Paris ...
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