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BESKRIVNING

Julgåvan Julen står för dörren och en dag kommer en välklädd och tjusig främling in i antikhandlaren
Raina Pattersons affär. Advokaten Nolan Dane tar andan ur den annars svårimponerade Raina och det
dröjer inte länge förrän varma känslor blossar upp. Både Nolan och Raina bär dock på var sin smärtsam
hemlighet. Men allt kan hända i juletider, och kanske kommer tomten med den finaste julgåvan av dem
alla ... Pappatestet Mia D"Angelo har vårdnaden om sin döda systers dotter. Nu är det dags att ta reda på
om pappan till den lilla flickan är redo att ta över ansvaret. Men när hon lyckas hitta Adam Chase vid hans
lyxiga strandhus går hennes planer om intet - han är inte alls som hon tänkt sig. Plötsligt står hon i valet
och kvalet om hon alls ska berätta att han är far. Men den tillbakadragne miljardären förstår att Mia döljer
en stor hemlighet ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Julgåvan/Pappatestet bok - Charlene Sands .pdf - gaiprinerbau

Julgåvan ; Pappatestet av Yvonne Lindsay Häftad, 2016 Språk: Svenska Pris 71,00 kr. Medlemspris 51 kr.
Förlagets pris 79,00 ...

Alla e-böcker och ljudböcker av Yvonne Lindsay - Bokon

10 år på Fugik : Karlstads bästa gymnasium ; Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad - för innovation
och kreativitet / redaktör: Carlgöran Holm

Annonser med Blossa - Köp & Sälj på Fyndtorget

Harlequin Passion 2i1 - Julgåvan/Pappatestet Nickan134-EvilPixie | Betyg: 5 Fast pris. 25 kr 25 kr +40 kr
frakt; Spara i minneslistan ...
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