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BESKRIVNING

Tredje delen av Älska!DEN KITTLANDE FORTSÄTTNINGEN PÅ ÅRETS MEST FÖRFÖRISKA
ROMAN! Isabel lever ett glamoröst och dekadent liv i det tidiga 1800-talets London, en huvudstad full av
lyx och synd. När markisen av Grayson oväntat friar till henne slår hon först ifrån sig tanken. Men vid
närmare eftertanke inser hon att äktenskapet kanske inte vore en så dum idé ändå ... Snart visar det sig att
bakom Graysons lekfulla yttre döljer sig något annat. När han spårlöst försvinner, bara för att plötsligt
dyka upp igen fyra år senare, ställs allt på sin spets. Vem är mannen hon lovat att leva med? Älska är en
beroendeframkallande roman om människors livsval och passioner, de själsliga såväl som köttsliga.När
Amazon introducerade sin författarranking i oktober 2012 hamnade Sylvia Day överst med fler sålda
böcker än någon annan. Hennes författarskap har kallats "ett spännande äventyr" av Publishers Weekly och
"ogudaktigt underhållande" av Booklist. Hon har blivit hedrad med Romantic Times "Reviewers" Choice
Award", National Readers "Choice Award", "The EPPIE Award", "The Readers" Crown", och flera
finalnomineringar till det prestigefyllda "RITA (R) Award of Excellence" av Romance Writers of America.
Hennes romaner har översatts till över trettio språk. Med flera miljoner tryckta exemplar har Sylvia Days
böcker nått högt på åtskilliga internationella bästsäljarlistor, inklusive New York Times, Publishers
Weekly, Wall Street Journal, Washington Post, Sunday Times, The Globe and Mail och Indiebound. Sylvia
Day har tidigare arbetat som lingvist för den amerikanska militärens underrättelsetjänst med specialisering
på ryska. Hon är född och uppvuxen i Kalifornien, där hon bor med sin man.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Winston DeL. III (@w_d_iii) | Twitter

This is "Älska, älska inte del 3" by David Abrahamsson on Vimeo, the home for high quality videos and
the people who love them.

Älska mig - Part 3 - YouTube

Tredje delen av Älska ! DEN KITTLANDE FORTSÄTTNINGEN PÅ ÅRETS MEST FÖRFÖRISKA
ROMAN! Isabel lever ett glamoröst och dekadent liv i det tidiga 1800-talets ...

JRC PESETA III | EU Science Hub

Är det så svårt att älska mig? (Is it so difficult to love me?) Genres: Drama | Romance. Parents Guide:
Add content advisory for parents » Edit Details ...
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ÄLSKA - DEL III
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