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BESKRIVNING

ÅTRÅ SOM KRYPER UNDER HUDEN#1 PÅ NEW YORK TIMES BÄSTSÄLJARLISTAErica är van
att klara sig själv. Så när miljardären och den ökände hackaren Blake Landon vill investera i hennes
nyöppnade nätshop är hon stenhårt avvisande. Det enda problemet är att Blake inte bara är en man som är
van att få sin vilja igenom. Han är dessutom drop-dead snygg - och besatt av Erica.UTVALD är en
intensivt förförisk berättelse om åtråns kamp mot den egna viljan. Det är en klassisk historia om
attraktionens övertag på förnuftet - men med en helt ny vinkel: En hjältinna som är minst lika stark som
hjälten!"En av de mest intensiva böcker jag läst." - Book Lunatic"En perfekt serie för Sylvia Day- och E.L.
James-fans." Rakes of Romance"En storslagen bok!" Anonymous Interests"En kärlekshistoria, och så
mycket mer!" Literati Literature Lovers"De som älskade Femtio nyanser-serien kommer att tycka att det
här är helt fantastiskt." Heroes and Heartbreakers"Språket är suveränt, det är en härlig kemi mellan
huvudpersonerna och det ryker alldeles lagom. Mycket underhållande!" Michelle & Leslie's Book
Picks"Den här boken visade sig vara något helt annat än vad jag förväntat mig, men wow vad jag
förälskade mig i den." Falling in FallMeredith Wild är den nya amerikanska romance-drottningen som med
sina uppslukande berättelser skapat en självpubliceringssuccé som tål att jämföras med E.L. James. Men
Meredith Wild vill mer än bara underhålla: Hon vill skapa verkliga hjältinnor som det går att känna igen
sig i. Huvudpersonen i Hacker-serien är en ambitiös, målmedveten kvinna med stor livsaptit och orubblig
integritet. Lite som Meredith Wild själv. Meredith Wilds böcker får högre betyg än författare som Nora
Roberts och E. L. James på de stora internationella läsarforumen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nedsatt pris på utvald belysning - elon.se

Hos oss hittar du en mängd olika produkter som till exempel antioxidanter, greens, nyttiga fetter, örter,
frukter och bär. Leta bland utvald hälsokost för att ...

Utvald - bonniercarlsen.se

Den sista och avslutande delen i Matchad-trilogin är här. De två andra delarna, Matchad och Korsad är här:
Utvald. Precis som i de två andra böckerna har vi ...

Synonymer till utvald - Synonymer.se

Nu lanserar Allt i Hemmet en konstshop där du kan köpa utvalda och unika målningar, illustrationer och
fotografier från åtta av Sveriges mest populära konstnärer.
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