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BESKRIVNING

"Första gången jag träffade Chase Parker gav jag inte precis något gott intryck. Jag hade gömt mig på en
restaurangtoalett för att ringa min bästa kompis och be henne rädda mig från en hemsk dejt. Han råkade
höra och talade om för mig att jag var en bitch och erbjöd mig lite dejtingråd. Jag bad honom flyga och
fara och gick tillbaka till min urtrista dejt." En månad senare, kan Reese fortfarande inte riktigt släppa
tanken på den arroganta, men också superheta, Chase Parker. Efter att ha sagt upp sig från sitt jobb är hon
på jakt efter ett nytt, när hon plötsligt springer på Chase igen. Han hjälper henne att fixa en
anställningsintervju på ett företag där han inte bara visar sig vara högsta chefen - han äger dessutom hela
företaget. Attraktionen dem emellan är obestridlig, men Reese är fast besluten att inte falla för en kollega.
De kommer varandra närmare och närmare, men ska de falla för frestelsen?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer.se - Lexikon för svenska synonymer

Pris: 55 kr. Pocket, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Chefen av Vi Keeland på Bokus.com. Boken
har 1 läsarrecension.

ARN-chefen om bankbedrägerier: "Vi tittar på hur oaktsam man har varit ...

Ikea-chefen kräver att Sverige beslutar om ett stopp för fossila bränslen.

Chefen: Inte tal om uteblivet firande - Motala - Corren.se - Nyheter ...

Första gången Reese och Chase träffas är det över ett gräl på en toalett på en restaurang där de befinner sig
med varsin dejt. Efter det tror de aldrig att ...
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CHEFEN

https://www.bo-fi.club/?p=CHEFEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=CHEFEN&ln=se
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