
Da hun faldt
Hent bøger PDF

Stephanie Laurens

Da hun faldt Stephanie Laurens Hent PDF Da hun faldt

Henrietta Cynster er kendt i Londons højere kredse som “Ægteskabsknuseren”, og hendes fabelagtige
omdømme skyldes hendes utrolige evne til at afværge ulykkelige ægteskaber. Til gengæld nærer hun intet

ønske om selv at falde.

Men så forhindrer hun et ægteskab for meget, og føler sig forpligtet til at hjælpe James Glossup med at sikre
sin arv. Hun skal bare finde en passende brud på blot et par uger. Det er en opgave som ikke burde være svær
at gennemføre, for James er både tiltrækkende og velhavende og London bugner med giftevillige smukke

unge damer.

Henrietta gør virkelig sit bedste for at udarbejde en liste over egnede kandidater. Det eneste problem er, at
hun hele tiden har lyst til at skrive sit eget navn på toppen af listen.
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