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Vild og smuk/Pige træd varsomt Natalie Anderson Hent PDF Vild og smuk Da Ellie Summers smutter ind på
en kollegas hotelværelse midt om natten med forførelse i tankerne, er hun fascineret af sin egen dristighed.
Men da dagen gryr, viser det sig, at hun er gået i seng med en komplet fremmed! Det overraskede Ruben
Theroux, der viser sig at være ejeren af luksushotellet, at finde en vild og smuk kvinde i hans seng. Et

fantastisk one night stand var jo alt det var. Eller ...? Pige træd varsomt Nelly er ung, smuk og single og så
absolut ikke på udkig efter sin drømmeprins! Men er det måske hendes skyld, når det viser sig, at hun bor dør
om dør med verdens flotteste fyr? Da hun er overbevist om, at han aldrig ville finde på at kigge efter en type
som hende, må hun anspores lidt af sine nye bofæller til at ændre mening. Og den flotte fremmede vil gøre
ikke så lidt for at vinde Nellys hjerte. Men det tilhører en anden, barndomsvennen Don. Eller gør det?
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