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To fremmede Lisa Kleypas Hent PDF Det var under dramatiske omstændigheder, at de mødtes, Garrett
Gibson og Ethan Ransom. Og med sit mod gjorde Garrett, et uudsletteligt indtryk på Ethan. Hun er Englands
første kvindelige læge, han er hemmelige agent og kan og vil ikke involvere sig i et forhold. Hun har måttet
kæmpe for sin position og er vant til at klare sig selv. Men da deres veje krydses igen, begynder et nyt kapitel
for dem begge. En ild tændes. De giver efter for deres begær efter hinanden og tilbringer en nat sammen.
Trods en aftale om, at alt bagefter skal være som før, trækkes Garrett ind i Ethans mest farlige mission til

dato, en sag på regeringsniveau. Den ender skæbnesvangert, og det kræver alt af hende at redde ham. Ethan
på sin side er villig til at løbe enhver risiko for kærligheden til Garrett, den mest usædvanlige kvinde, han
nogensinde har mødt. Ethan ved selv, at han er uægte søn af den gamle lord Ravenel, der behandlede hans
mor dårligt, og har intet tilovers for Ravenel-slægten. Et forhold han tvinges til at tage op til revision.

 

Det var under dramatiske omstændigheder, at de mødtes, Garrett
Gibson og Ethan Ransom. Og med sit mod gjorde Garrett, et

uudsletteligt indtryk på Ethan. Hun er Englands første kvindelige
læge, han er hemmelige agent og kan og vil ikke involvere sig i et
forhold. Hun har måttet kæmpe for sin position og er vant til at klare
sig selv. Men da deres veje krydses igen, begynder et nyt kapitel for
dem begge. En ild tændes. De giver efter for deres begær efter
hinanden og tilbringer en nat sammen. Trods en aftale om, at alt

bagefter skal være som før, trækkes Garrett ind i Ethans mest farlige
mission til dato, en sag på regeringsniveau. Den ender

skæbnesvangert, og det kræver alt af hende at redde ham. Ethan på
sin side er villig til at løbe enhver risiko for kærligheden til Garrett,
den mest usædvanlige kvinde, han nogensinde har mødt. Ethan ved
selv, at han er uægte søn af den gamle lord Ravenel, der behandlede

hans mor dårligt, og har intet tilovers for Ravenel-slægten. Et
forhold han tvinges til at tage op til revision.
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