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Lidenskab og smerte Karen Rose Smith Hent PDF Da Joshua Flannigans elskede tante vender op og ned på
sit liv efter råd fra en ny "veninde", bestemmer han sig for at kigge denne veninde lidt nærmere i sømmene.
Den blonde, blåøjede Alexandra Kittredge ligner mere en pige fra et heppekor end en rådgiver, men hun tror

virkelig selv på de råd, hun giver sine klienter.
Da hun bliver konfronteret med den mørkhårede, flotte Joshua, som er fast besluttet på at beskytte sin tante,

ved hun, at risikoen er ved at blive lidt for stor.
Men Joshua begynder langsomt at stole på Alexandra. Hans vrede smelter til lidenskab, og Alexandra kan
ikke modstå ham. Kan hun sætte sit hjerte på spil i en leg, hvor vinderen får det hele, når hun ved, at Joshua

vil have mere, end hun nogensinde kan give ham?

Karen Rose Smith (f. 1967) er en amerikansk forfatter til adskillige romancebøger. Hun fik sin litterære debut
i 1991 og har siden udgivet næsten 100 bøger. Flere af bøgerne er oversat til dansk, heriblandt "Because of
Francie" og "Kit and Kisses" og henholdsvis udgivet under titlerne "Kærlighed på rulleskøjter" og "Brændt

barn".

Juvelen er en serie fyldt med historier om kærlighed, romantik, spænding og lidenskab.

 

Da Joshua Flannigans elskede tante vender op og ned på sit liv efter
råd fra en ny "veninde", bestemmer han sig for at kigge denne

veninde lidt nærmere i sømmene. Den blonde, blåøjede Alexandra
Kittredge ligner mere en pige fra et heppekor end en rådgiver, men

hun tror virkelig selv på de råd, hun giver sine klienter.
Da hun bliver konfronteret med den mørkhårede, flotte Joshua, som
er fast besluttet på at beskytte sin tante, ved hun, at risikoen er ved at

blive lidt for stor.
Men Joshua begynder langsomt at stole på Alexandra. Hans vrede
smelter til lidenskab, og Alexandra kan ikke modstå ham. Kan hun
sætte sit hjerte på spil i en leg, hvor vinderen får det hele, når hun
ved, at Joshua vil have mere, end hun nogensinde kan give ham?

Karen Rose Smith (f. 1967) er en amerikansk forfatter til adskillige
romancebøger. Hun fik sin litterære debut i 1991 og har siden
udgivet næsten 100 bøger. Flere af bøgerne er oversat til dansk,

heriblandt "Because of Francie" og "Kit and Kisses" og henholdsvis
udgivet under titlerne "Kærlighed på rulleskøjter" og "Brændt barn".

Juvelen er en serie fyldt med historier om kærlighed, romantik,
spænding og lidenskab.
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