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Kærlighed ved havet/ Milliardærens tumleplads Raye Morgan Hent PDF Kærlighed ved havet Sara Darling
tror, at adoptionen af lille Savannah er en formssag, og at hun kun mangler at underskrive de sidste papirer,
da faren til hendes datter, soldaten Jake Martin, helt uventet dukker op og vil have forældremyndigheden
over det barn, han få uger tidligere ikke anede, at han havde. Jake er traumatiseret efter et ophold i en

krigsfangelejr, og Sara burde kæmpe med næb og kløer for at beholde sin lille pige, men han er så pokkers
tiltalende, at hun slet ikke kan tænke klart!Milliardærens tumleplads Chaney Sullivans huskeliste i

forbindelse med, endnu en gang at blive en del af sin stenrige chefs univers: - Husk, hvorfor du afviste ham
for alle de år siden; ikke fordi du havde lyst til at gøre det, men fordi berygtede skørtejægere som Drake
Llewelyn ikke giver andet end problemer. - Han spiller for at vinde. Du kan ikke klare at spille hasard med
kærligheden og tabe endnu en gang. - Så gør dig immun over for hans flotte udseende, hans sønderknusende

charme og berusende smil.
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