
Sweet Filthy Boy
Hent bøger PDF

Christina Lauren

Sweet Filthy Boy Christina Lauren Hent PDF Sweet Filthy Boy er første bind i Christina Laurens nye Wild
Season-serie, der er efterfølgeren til den storsælgende Beautiful-serie. Sprit nye historier om venskaber, lyst

og kærlighed. Grib chancen, lev livet er devisen.

Efter en vild weekend i Las Vegas for at fejre, at hun er færdig med college og uden ide om, hvad hun vil i
fremtiden, ender Mia Holland med at tage den  dristigste beslutning i sit liv. Sommeren over rejser hun
ganske enkelt til Frankrig med Ansel Guillaume - hendes søde, uartige flirt - for at nyde livet ... Da der

begynder at røre sig følelser bag de frække roller, de har dækket sig ind bag, og komediespillet begynder af
føles ægte, må Mia finde ud af, om hun hører til i det liv, hun rejste fra, fordi det var helt forkert, eller i det
forunderlige nye, som kan synes lysår væk fra hendes gamle. Christina Lauren kan bare det der med det

perfekte mix af humor, romantik og sex.
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