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Løjtnanten og brudepigen Sasha Tomey Hent PDF NEJ! Det var det ord, den flotte løjtnant Stone Monroe

hørte sin forlovede sige højt og klart. Og så var det bryllup vist aflyst! Men bryllupsrejse vil han på, så Stone
finder en alternativ plan: Han beder brudepigen tage med. Grim kjole, grimt hår og som altid uheldig.

Christina Baxter har intet at tabe og alt at vinde ved at tage med brudgommen på bryllupsrejse. Men da hun
opdager, at det luksuriøse hotel på den eksotiske ø ikke er andet end en fiskerhytte, er hun klar til at rømme

øjeblikkeligt. Havde det bare ikke været for en lille detalje – en påtrængende, boblende forelskelse ...
Kærlighed. Romantik. Lidenskab. Er du til det helt store sus, så er romanserien Juvelen lige noget for dig.

Kom hele verden rundt og lad dig rive med i livets store dramaer og forelskelser! Sasha Tomey er amerikansk
forfatter, der har en særlig forkærlighed for romancen og det dramatiske stof.
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