
Fortryllet af sin glemte kærlighed/En særlig
magi
Hent bøger PDF

Maya Banks

Fortryllet af sin glemte kærlighed/En særlig magi Maya Banks Hent PDF Fortryllet af sin glemte kærlighed

− Undskyld, men har vi mødt hinanden før? Svar: Et slag i ansigtet. For Bryony Morgan går ikke rundt om
den varme grød. Heller ikke når hun er meget gravid og står ansigt til ansigt med faren til sit ufødte barn.

Hun faldt for den velhavende hotelejer Rafael de Luca, da han gjorde kur til hende for at få fingre i hendes
ejendom nede til stranden. Så forsvandt han.

Nu er hun rejst til New York for at få nogle svar, og hun vil ikke acceptere at blive afvist. Men Rafael har
hukommelsestab efter en ulykke og er forvirret. Hvordan skulle han kunne glemme en glødende skønhed som

Bryony?

Løsningen er at vende tilbage til øen, hvor de mødtes og genopleve de uforglemmelige nætter, indtil han
husker alt …

En særlig magi

Singlen er Chelsea Brockway, der er holdt op med at gå til stævnemøder. Løsningen er - nederdelen. Kan en
nederdel virkelig virke som en mande-magnet? Freelanceskribenten Chelsea Brockway tror det ikke, men

forestillingen om det er hendes adgangsbillet til at få sin egen månedlige spalte. Men da hun først prøvekører
nederdelen, viser den sig til hendes forbløffelse at virke! Selv hendes sexede nye chef, Zach McDaniels, gør
det klart, at han gerne vil have Chelsea. Det er bare ærgerligt, at han også gerne vil gøre hende arbejdsløs ...
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