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BESKRIVNING

Del ett av fyra av DramaLIKA SPÄNNANDE SOM FÖRFÖRANDEI Sylvia Days sensuella thriller har
agenten Marcus Ashford en krona att skydda, ett mord att lösa och en tidigare kärlek att vinna tillbaka.
London i slutet av 1700-talet. Marcus har aldrig kommit över Elizabeth, och när det två åter möts, är hon
nybliven änka och i fara på grund av en kodad dagbok som hennes make lämnat efter sig.Det blir ett
perfekt tillfälle för Lord Marcus att ta Lady Elizabeth under sitt beskydd och förföra henne till hon inser
att han är hennes livs kärlek. Bland spionage och mordgåtor möts de två i en sensuell kamp, där alla vapen
är tillåtna."Perfekt för alla som älskar historiska romaner fyllda av fängslande passion och farlig
dramatik."American Library Association"Supersexig läsning med en spännande intrig."Romance Reader at
Heart"Allt du någonsin kan önska: vackra miljöer, starka karaktärer och härligt erotiska kärleksscener."A
Romance Review"Galet underhållande!"Booklist"En fantastisk författare!"NBC"Sylvia Day är bäst i
genren. Unik och oförglömlig."Joyfully Reviewed"Day är både skicklig och bra på att skapa sympatiska
karaktärer."Publishers Weekly"En underbar berättelse! Den får dig att skratta, gråta och framförallt känna
att kärleken övervinner allt."Love RomancesSylvia Days författarskap har kallats ett spännande äventyr av
Publishers Weekly och syndigt underhållande av Booklist. Hon har hedrats med åtskilliga priser och
samtidigt nått toppen på flera internationella bästsäljarlistor, inklusive New York Times. När Amazon
introducerade sin författarrankning i slutet av 2012 hamnade Sylvia Day överst, med fler sålda böcker är
någon annan. Tidigare har Sylvia Day arbetat som lingvist för den amerikanska militärens
underrättelsetjänst. Hon bor i Kalifornien, tillsammans med sin man och två barn.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

DRAMA DEL DÍA DE LA MADRE. - YouTube

Watch Drama genre from around the world subbed in over 100 different languages

Alice i Underlandet del 1 av 5 11 juni 2018 kl 07.16 - Drama för unga ...

2013, Drama, Krig. SVT Play +1. 01:00 The Truth About the Harry Quebert Affair play. 2018, Drama,
Miniserie. TV4 Play C More. 01:00 Auktionssommar play. 2014 ...

Förväxlingen | SVT.se

Spricka i Labour ger nytt drama kring brexit. ... -Vi uppmanar andra som delar våra politiska värderingar
att ansluta sig till oss, ...
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