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Fem børn og en baby – Ih, du milde!

Forretningsmand Dan Frazier har hænderne fulde med sine fem børn. Han er ved at køre sur i, konstant at
skulle jonglere mellem bleer og tidsfrister. Dagplejemor Jess Baker, også kaldet mirakelarbejderen, træder til

lige i rette tid!

Jess gør underværker, også selv om hun har sin baby med. Hun tilbereder god mad, når bunden af
vasketøjskurven, arrangerer familieture ud i det blå ...

Det gør vel, at livet er perfekt? Ja, indtil varmen mellem Dan og Jess slår gnister, og prøver at svejse to
hjerter, der stædigt forsøger at være uafhængige, sammen ...

Hemmelighederne på Kooraki

James "Dev" Langdon er den sidste person, Mel forventer, vil dukke op i hendes lejlighed. Da han gør det, får
hans dræbersmil endnu engang Mels hjerte til at galopere, selv om hun har lovet sig selv ikke at falde for ham

igen.

Dev har opsøgt Mel for at få hende med tilbage til familiens hjem, ranchen Kooraki, så hun kan få bugt med
fortidens dæmoner en gang for alle.

I hjertet af den kvælende australske ødemark, begynder Mels forsvarsværk endelig at falde fra hinanden.

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

Dagplejemor til fem

Fem børn og en baby – Ih, du milde!

Forretningsmand Dan Frazier har hænderne fulde med sine fem børn.
Han er ved at køre sur i, konstant at skulle jonglere mellem bleer og
tidsfrister. Dagplejemor Jess Baker, også kaldet mirakelarbejderen,

træder til lige i rette tid!

Jess gør underværker, også selv om hun har sin baby med. Hun
tilbereder god mad, når bunden af vasketøjskurven, arrangerer

familieture ud i det blå ...

Det gør vel, at livet er perfekt? Ja, indtil varmen mellem Dan og Jess
slår gnister, og prøver at svejse to hjerter, der stædigt forsøger at

være uafhængige, sammen ...



Hemmelighederne på Kooraki

James "Dev" Langdon er den sidste person, Mel forventer, vil dukke
op i hendes lejlighed. Da han gør det, får hans dræbersmil endnu
engang Mels hjerte til at galopere, selv om hun har lovet sig selv

ikke at falde for ham igen.

Dev har opsøgt Mel for at få hende med tilbage til familiens hjem,
ranchen Kooraki, så hun kan få bugt med fortidens dæmoner en gang

for alle.

I hjertet af den kvælende australske ødemark, begynder Mels
forsvarsværk endelig at falde fra hinanden.

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Dagplejemor til fem/Hemmelighederne på Kooraki&s=dkbooks

