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Kærlighed i Paris Beth Barany Hent PDF Hvad nu hvis der boede en drage under Paris?
Magisk Romance.

Sarah Redman arbejder som projektleder i en bank og er begravet i arbejde, men hun ønsker eventyr i sit liv.
En karrieremulighed dukker op i Paris, og det virker som drømmejobbet, men da hun kommer frem, er der

intet, der går som planlagt. Jobsamtalen går slet ikke, som hun ønsker sig, og hendes drømme om en
grædende drage bekymrer hende. Som om det ikke var nok, bliver hun også væk i tunnelerne under Paris med

en mand, der tiltrækker hende mere, end hun har lyst l at indrømme.
Josh Kleine er dygtig, men har brug for, at præsentationen på Paris’ Transport Konference går godt, så han
kan skaffe sig flere kunder og redde sit firma. Mærkelige hændelser i tunnelerne under Paris distraherer ham
og hensætter ham i en mærkelig trist sindsstemning. I sin søgen efter svar under byen bliver han fanget
sammen med en fantastisk kvinde, som han begærer som ingen andre før hende. Men vil den triste

sindsstemning ødelægge ham, før han kan overbevise sig selv og hende om, at den slags kærlighed ikke kun
eksisterer i eventyr?

Kærlighed i Paris er romance med et magisk skær.

Den amerikanske prisvindende forfatter Beth Barany skriver mest fantasy og romance. Hun er inspireret af at
have boet i udlandet, i Frankrig og Quebec, og hun elsker at skabe magiske romantiske historier om

selvstændige piger og kvinder, der springer ud i livet og er heltene i deres egen verden.
Beth Barany bor i Oakland i Californien sammen med sin mand, sit flygel og over 1.000 bøger.
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tunnelerne under Paris med en mand, der tiltrækker hende mere, end
hun har lyst l at indrømme.

Josh Kleine er dygtig, men har brug for, at præsentationen på Paris’
Transport Konference går godt, så han kan skaffe sig flere kunder og

redde sit firma. Mærkelige hændelser i tunnelerne under Paris
distraherer ham og hensætter ham i en mærkelig trist sindsstemning.
I sin søgen efter svar under byen bliver han fanget sammen med en
fantastisk kvinde, som han begærer som ingen andre før hende. Men
vil den triste sindsstemning ødelægge ham, før han kan overbevise
sig selv og hende om, at den slags kærlighed ikke kun eksisterer i

eventyr?
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Den amerikanske prisvindende forfatter Beth Barany skriver mest
fantasy og romance. Hun er inspireret af at have boet i udlandet, i
Frankrig og Quebec, og hun elsker at skabe magiske romantiske



historier om selvstændige piger og kvinder, der springer ud i livet og
er heltene i deres egen verden.
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