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Udsat Meredith Wild Hent PDF Fjerde bog i den erotiske serie om Blake Landon og Erica Hathaway.

Blake Landon er en mand, der har det hele – rigdom, et godt udseende og Erica Hathaways kærlighed. Parret
har været igennem ild og vand, og når tilværelsen har prøvet at adskille dem, har de fundet sammen igen,

stærkere og mere forelskede end før.
Erica er mere end klar til sige ja. Men så opdager hun en foruroligende hemmelighed fra Blakes fortid. I sin
jagt efter at finde ud af alt om den mand, han var, åbner Erica døren til en verden, hun ikke i sin vildeste

fantasi kunne have forestillet sig – en verden, der får hende til at undersøge grænserne for sine egne fantasier.
Farer ligger på lur og mørke hemmeligheder kommer frem i lyset – vil fortiden ødelægge deres "for evigt og

altid"?

Hacker-serien er en sexet tur ind i en forretningsverden fyldt med hemmeligheder, løgne og laster. Til læsere
af Fifty Shades og Sylvia.
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