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Kys mig!/Livets overraskelse Emily McKay Hent PDF Kys mig! Dalton Cain virker som en dødbider, en flot
en af slagsen. Det eneste, han er interesseret i, er familiens firma, som han er administrerende direktør for.
Men da hans far truer med helt at forære en formue væk og udelukke ham fra firmaet, må han have hjælp.
Han kender også den kvinde, som kan hjælpe ham.  Det bliver ikke let at få Laney Fortino til at vise ham

tillid igen efter han vendte hende ryggen for mange år siden. Han beslutter sig til at sætte alt ind på at vinde
hende tilbage og denne gang vil hverken firma eller familie få lov til at stå i vejen! Livets overraskelse

Marianna er impulsiv og følelsesfuld. Sebastian stille og eftertænksom. De har været gift i ni år og skilt i to
minutter, da han får af vide, at Marianna endelig er blevet gravid med det barn, de begge længe har ønsket
sig. Det barn, de troede, at de ikke kunne få og endte med at være årsagen til skilsmissen. Sebastian vil have
Marianna tilbage, men hun vil ikke. Nu bliver det vigtigste for Sebastian at vinde sin eks-kones kærlighed

tilbage. Og et medlem af familien Landis giver aldrig op!
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