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Celias sang/Den nøgne sandhed Catherine Mann Hent PDF Celias sang Der er gået 18 år og han vil stadig
have hende. Nu er Malcom Douglas en verdensberømt musiker, men I high school var han den slemme dreng,
der stjal landsbypigen Celia Patels, hjerte. Men livet skilte dem ad. Malcolm er også agent for Interpol, og
han ved at den eneste måde, han kan beskytte Celia, er at tage hende med på sin europæiske tour. Men den
stærke tiltrækning han stadig føler for sin barndomskæreste, truer med at sløre hans dømmekraft. Celia kan
ikke undgå at blive fortryllet af hans musik, men er det nok til at tilgive ham for fortidens fejltagelser? Den
nøgne sandhed Bibliotekaren Olivia Cooper, der er datter af byens drukkenbolt, vil gøre næsten hvad som
helst for at opnå respektabilitet - hun er parat til at gå så vidt som til at gifte sig med den velhavende, men

frygtelig kedelige Adam Rutledge. Men til kostumeballet er Adam alt andet end kedelig. Pludselig er hendes
forlovede in spe vovet, farlig og meget, meget sexet. Hagen er, at Olivia slet ikke aner, at den rigtige kemi

fører hende til den forkerte seng ...
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