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Vild med Natasha Nora Roberts Hent PDF Vild med Natasha Spence Kimball, professor og enlig far flytter
fra New York til byen for at undervise på universitetet. Her ønsker han bare at skabe sig et fredeligt liv, og
kvinder står ikke umiddelbart øverst på ønskelisten. Men da han møder Natasha, er han ikke i tvivl ... Men
Natasha har fået sit hjerte knust og er fast besluttet på, aldrig mere at ville elske en mand ... Dette er den
første bog i Nora Roberts vidunderlige serie om Familien Stanislaski, der med deres fire børn, under den

kolde krig flygter fra Ukraine til det nye land, USA. I dette mulighedernes paradis søger familien både lykken
og kærligheden – men må sande, at der også her er udfordringer på deres vej. Følg med fra starten i de

medrivende historier om Natasha, Mikhail, Rachel og Alexi. Tag del i deres sorger og glæder, og lev med i
kærligheden og de stærke familiebånd over tre generationer.

 

Vild med Natasha Spence Kimball, professor og enlig far flytter fra
New York til byen for at undervise på universitetet. Her ønsker han
bare at skabe sig et fredeligt liv, og kvinder står ikke umiddelbart

øverst på ønskelisten. Men da han møder Natasha, er han ikke i tvivl
... Men Natasha har fået sit hjerte knust og er fast besluttet på, aldrig
mere at ville elske en mand ... Dette er den første bog i Nora Roberts
vidunderlige serie om Familien Stanislaski, der med deres fire børn,
under den kolde krig flygter fra Ukraine til det nye land, USA. I
dette mulighedernes paradis søger familien både lykken og

kærligheden – men må sande, at der også her er udfordringer på
deres vej. Følg med fra starten i de medrivende historier om Natasha,
Mikhail, Rachel og Alexi. Tag del i deres sorger og glæder, og lev
med i kærligheden og de stærke familiebånd over tre generationer.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vild med Natasha&s=dkbooks

