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Ved skillevejen/Forført af en arv Barbara Dunlop Hent PDF Ved skillevejen Efter at have været familiens
sorte får i årevis får en uventet arv endelig Caleb Terrell til at vende hjem. Men det betyder ikke, at den
tidligere cowboy, nu administrerende direktør, har nogen planer om at slå sig ned på familiens ranch i

Colorado. Hans eneste mål er at sælge ranchen og komme væk igen - indtil han genser den sexede nabopige,
Mandy Jacobs. Hendes selskab får ham til at mindes lykkeligere tider. Det virker umuligt at modstå Mandy,
men det kan kun føre til hjertesorg at forføre hende. Der er ikke plads i Calebs liv til sådan en fristende
distraktion. For hvis han først giver efter for fristelsen, vil han måske ikke være i stand til at sige farvel.
Forført af en arv Hvor lang tid kan hun modstå ham? Hun er kokkens helt almindelige datter. Han er

ejendomsmæglerens forkælede søn. Men efter Annas elskede mor og Reynaldo DeLeons rige far dør, blusser
deres affære op. Og Anna, der hemmeligt har været forelsket i den smukke DeLeon arving, arver pludselig et
stykke af hans families jordbesiddelser, som han vil have tilbage - lige meget hvad det måtte koste. Men for
hvert nej Anna får over sine læber, sætter han blot prisen op. Indtil hendes læber ikke kan modstå ham

længere!
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