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Dirty Rowdy Thing Christina Lauren Hent PDF En dimittend med en veludviklet selvkontrol. En ustyrlig
canadier, som ved, hvad han vil have - og tager det. Et spontant bryllup i Las Vegas, et skæbnesvangert

 gensyn i San Diego.  Harlow Vega og Finn Roberrts er hovedpersoner i Christina Laurens nye
romantiske bind i Wild Season-serien.

Harlow overlader normalt intet til tilfældighederne. Det eneste spontane, hun nogen sinde har kastet sig ud i,
var lynbrylluppet i Vegas med den uimodståelige canadiske Finn, der gav hende en vild og

uforglemmelig bryllupsnat. Ægteskabet varede blot i tolv timer, og Harlow havde egentlig droppet ham, men
da en krise truer hendes familie, og Finn pludselig dukker op, kaster hun sig i armene på ham. Finn ved, at i
sengen kan det være godt for stærke kvinder som Harlow at slippe kontrollen, og selv om han sit eget at

tænke på, giver han Harlow, hvad hun har brug for. For hvem siger nej tak til fantastisk, men uforpligtende
sex? Forbløffet opdager Finn, at han vil meget mere med Harlow.

 

En dimittend med en veludviklet selvkontrol. En ustyrlig canadier,
som ved, hvad han vil have - og tager det. Et spontant bryllup i Las

Vegas, et skæbnesvangert  gensyn i San Diego.  Harlow Vega
og Finn Roberrts er hovedpersoner i Christina Laurens nye

romantiske bind i Wild Season-serien.

Harlow overlader normalt intet til tilfældighederne. Det eneste
spontane, hun nogen sinde har kastet sig ud i, var lynbrylluppet i

Vegas med den uimodståelige canadiske Finn, der gav hende en vild
og uforglemmelig bryllupsnat. Ægteskabet varede blot i tolv timer,
og Harlow havde egentlig droppet ham, men da en krise truer hendes
familie, og Finn pludselig dukker op, kaster hun sig i armene på

ham. Finn ved, at i sengen kan det være godt for stærke kvinder som
Harlow at slippe kontrollen, og selv om han sit eget at tænke på,
giver han Harlow, hvad hun har brug for. For hvem siger nej tak til
fantastisk, men uforpligtende sex? Forbløffet opdager Finn, at han

vil meget mere med Harlow.
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