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Kærlighed ved første blik Lisa Plumley Hent PDF Holly Aldridge havde den perfekte plan til at vinde sin
forhenværende faste kæreste Brad tilbage – hun ville gøre ham jaloux. Hendes ven Sam var lige den rette
mand til at gøre det. Især fordi den tiltrækkende entreprenør gik ind på at bo i Hollys villa sammen med

hende hele sommeren. Selvfølgelig ville Brad komme styrtende tilbage, når han opdagede, at hun delte hjem
med en 195 cm høj og flot konkurrent som Sam. Sam holdt ikke af at lave numre – eller spille lokkefugl. For
hvis Brad var dum nok til at gå fra denne smukke, rødhårede pige, så fortjente han at miste hende. Nu skulle
han bare overbevise Holly om, at han var skabt til rollen som elsker. Og med lidt flere prøver kunne de få

denne komedie til at blive et helt livs forestilling – et liv i kærlighed og lykke.

Den amerikanske romanceforfatteren og ophavskvinden til mindst tre dusin bestsellere, Lisa Plumley, er
blevet oversat flere sprog. Hendes arbejde omfatter nutidige romancer, historiske romancer, paranormale

romancer og en række historier i romanceantologier.

 

Holly Aldridge havde den perfekte plan til at vinde sin
forhenværende faste kæreste Brad tilbage – hun ville gøre ham

jaloux. Hendes ven Sam var lige den rette mand til at gøre det. Især
fordi den tiltrækkende entreprenør gik ind på at bo i Hollys villa

sammen med hende hele sommeren. Selvfølgelig ville Brad komme
styrtende tilbage, når han opdagede, at hun delte hjem med en 195
cm høj og flot konkurrent som Sam. Sam holdt ikke af at lave numre
– eller spille lokkefugl. For hvis Brad var dum nok til at gå fra denne
smukke, rødhårede pige, så fortjente han at miste hende. Nu skulle
han bare overbevise Holly om, at han var skabt til rollen som elsker.
Og med lidt flere prøver kunne de få denne komedie til at blive et

helt livs forestilling – et liv i kærlighed og lykke.

Den amerikanske romanceforfatteren og ophavskvinden til mindst tre
dusin bestsellere, Lisa Plumley, er blevet oversat flere sprog. Hendes

arbejde omfatter nutidige romancer, historiske romancer,
paranormale romancer og en række historier i romanceantologier.
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