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Den evige forlover Fiona Harper Hent PDF Den evige forlover Damien står åndeløst ved alteret og ser sin
drømmekvinde komme gående op imod sig ... for at gifte sig med en anden mand. Og det bliver ikke lettere
af, at brudepigen Zoe står og kigger provokerende på ham. Zoe er alt det, bruden ikke er: Alt for højrøstet, alt
for farverig og alt for meget af alting. Zoe kan ikke lade være med at provokere ham. Hun vil gerne se mr.
Perfect miste fatningen ... bare en enkelt gang. Hun kan se, at der brænder en ild et sted derinde bag det

bedrevidende, blå blik. Men inden aftenen er omme, truer den sære forbindelse, der er imellem dem, med at
underminere alt det, de tror om sig selv og om andre ...         Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

Den evige forlover Damien står åndeløst ved alteret og ser sin
drømmekvinde komme gående op imod sig ... for at gifte sig med en
anden mand. Og det bliver ikke lettere af, at brudepigen Zoe står og
kigger provokerende på ham. Zoe er alt det, bruden ikke er: Alt for
højrøstet, alt for farverig og alt for meget af alting. Zoe kan ikke lade

være med at provokere ham. Hun vil gerne se mr. Perfect miste
fatningen ... bare en enkelt gang. Hun kan se, at der brænder en ild et
sted derinde bag det bedrevidende, blå blik. Men inden aftenen er
omme, truer den sære forbindelse, der er imellem dem, med at
underminere alt det, de tror om sig selv og om andre ...        
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