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Forglemmigej/Jakes engel Yvonne Lindsay Hent PDF Forglemmigej Dylan Lassiter, den kendte kok og

playboy, kan ikke slå blomsterbinderen Jenna Montgomery ud af hovedet efter deres korte, men
lidenskabelige møde. Nu benytter han chancen, da han alligevel er i byen, til at opsøge hende under påskud
af, at hun skal levere blomsterne til den restaurant, han skal åbne i byen. Da han opdager, at hun er gravid, er
han ikke i tvivl om, at det er hans barn, hun venter, og han glemmer alt om sit tidligere liv og vil bare giftes
med hende så hurtigt som muligt. Men han har gjort regning uden den vordende mor, som aldeles ikke vil
giftes, men helst vil opfostre sit barn alene. Og desuden bærer hun på en dyster hemmelighed ... Jakes engel
Jake Garnier, en sorgløs livsnyder fra Los Angeles, er mildest talt skeptisk over gaven fra sin farmor. Hvad

skal han med endnu en gård med heste? Men han går alligevel med til at tage et kig på gården, Hickory Hills.
Hvis man synes, at gården er noget helt særligt, er det intet i forhold til gårdens forvalter Heather McGwire.
Utrolig lækker! Men hvorfor ser hun så sur ud? Og er der ikke noget bekendt over hende? Da Jake møder

hendes lille datter, falder brikkerne på plads. Under en vild nat i Los Angeles blev der sået et frø. Et frø, som
har sin fars blå øjne - Jakes blå øjne! En romantisk kærlighedsroman fra Harlequin.
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