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Store drømme M. Leighton Hent PDF Kennedy Moore har endelig fået styr på sit liv efter forholdet til Reese
Spencer. Nu jagter hun sin store drøm om at blive professionel danser. Kennedy opdager dog hurtigt at en

pige, som ingen kender, og som hverken har penge eller kontakter, får svært ved at få sin drøm opfyldt. Men
så får hun et tilbud, hun umuligt kan afslå.

Reese Spencer tilbyder hende arbejde på sin yacht mod en garanteret audition. Det eneste, Kennedy skal gøre,
er, at arbejde hårdt, holde hovedet koldt og modstå Reese. Men Reese ønsker ikke at gøre det let for Kennedy

…

STORE DRØMME er andet, selvstændige bind i den populære og stor-sælgende PRETTY-serie. Serien er
blevet rost til skyerne og er for alle, der elsker en god historie med masser af sex, jalousi, kærlighed og mørke

hemmeligheder.

M. Leighton er New York Times og USA Today bestsellerforfatter.

 

 

Kennedy Moore har endelig fået styr på sit liv efter forholdet til
Reese Spencer. Nu jagter hun sin store drøm om at blive professionel
danser. Kennedy opdager dog hurtigt at en pige, som ingen kender,
og som hverken har penge eller kontakter, får svært ved at få sin
drøm opfyldt. Men så får hun et tilbud, hun umuligt kan afslå.

Reese Spencer tilbyder hende arbejde på sin yacht mod en garanteret
audition. Det eneste, Kennedy skal gøre, er, at arbejde hårdt, holde
hovedet koldt og modstå Reese. Men Reese ønsker ikke at gøre det

let for Kennedy …

STORE DRØMME er andet, selvstændige bind i den populære og
stor-sælgende PRETTY-serie. Serien er blevet rost til skyerne og er

for alle, der elsker en god historie med masser af sex, jalousi,
kærlighed og mørke hemmeligheder.

M. Leighton er New York Times og USA Today bestsellerforfatter.
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