
Besat
Hent bøger PDF

Maya Banks

Besat Maya Banks Hent PDF Forlaget skriver: Den succesrige forretningsmand Drake Donovan har aldrig
haft lyst til at tilbringe mere en enkelt nat eller to med den samme kvinde. Men da den lyshårede skønhed

Evangeline træder ind i hans natklub, ved han, at det kommer til at ændre sig.Evangeline er en pæn
forstadspige, der er flyttet til New York for at arbejde og hjælpe sine forældre økonomisk, da de af

helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Da hun på ydmygende vis bliver droppet
af sin kæreste, slæber veninderne hende med på den fashionable natklub IMPULSE. Her møder hun Drake -
en stærkt charmerende mand, der ved, hvad han vil have. De indleder et hedt forhold baseret på lyst og tillid.
Men tilliden viser sig hurtigt kun at gå den ene vej, og Evangeline må gøre op med sig selv, hvad hun vil -

uden at miste sig selv af syne i processen.
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