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Et frækt væddemål Jamie McGuire Hent PDF Abby Abernathy er en pæn pige. Hun drikker ikke, hun bander
ikke, og hun har det rette antal cardiganer i sit skab. Abby er overbevist om, at hun har lagt sin fortid bag sig,

da hun begynder på en frisk på college langt væk fra sin hjemby.

Men så render hun ind i Eastern Universitys omvandrende engangs-knald. Travis Maddox, høj, velbygget og
dækket af tatoveringer er lige præcis, hvad Abby ønsker – at undgå. Om aftenen tjener han sine penge ved at
stille op i arrangerede og brutale slåskampe, om dagen er han den mest eftertragtede mand på college. Lokket
af Abbys tilsyneladende manglende respons på hans charme og tiltrækningskraft, snører han hende til at

indgå et væddemål. Hvis han taber, skal han gå i cølibat i en hel måned; hvis hun taber, skal hun bo i Travis’
lejlighed i lige så lang tid. Uanset udfaldet ved Travis ikke, at han har mødt sin overmand. Et frækt væddemål

er første bog i serien om Abby og Travis.

 

Abby Abernathy er en pæn pige. Hun drikker ikke, hun bander ikke,
og hun har det rette antal cardiganer i sit skab. Abby er overbevist
om, at hun har lagt sin fortid bag sig, da hun begynder på en frisk på

college langt væk fra sin hjemby.

Men så render hun ind i Eastern Universitys omvandrende engangs-
knald. Travis Maddox, høj, velbygget og dækket af tatoveringer er
lige præcis, hvad Abby ønsker – at undgå. Om aftenen tjener han
sine penge ved at stille op i arrangerede og brutale slåskampe, om
dagen er han den mest eftertragtede mand på college. Lokket af
Abbys tilsyneladende manglende respons på hans charme og

tiltrækningskraft, snører han hende til at indgå et væddemål. Hvis
han taber, skal han gå i cølibat i en hel måned; hvis hun taber, skal
hun bo i Travis’ lejlighed i lige så lang tid. Uanset udfaldet ved
Travis ikke, at han har mødt sin overmand. Et frækt væddemål er

første bog i serien om Abby og Travis.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Et frækt væddemål&s=dkbooks

