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Hed romance Sandy Fraser Hent PDF Abby Carter bliver nødt til at køre tværs gennem landet med sin
tidligere kæreste. Hun har på fornemmelsen, at han endnu en gang vil få følelserne til at flamme op i hende,

for Vito Bascone er uimodståelig og han ved det.

Vito er mere end lykkelig for at agere chauffør og lade Abby slappe af og nyde turen. Det kan hun bare ikke,
for Vito får hendes hjerte til at hamre i brystet. Turen ender med at forvandle sig til en hed romance – og en

mindeværdig tur!

Sandy Fraser var en amerikansk forfatter, der primært skrev inden for romancegenren. Fraser udgav blandt
andet romancen "Drive, she said" (1998), der blev oversat til dansk under titlen "Hed romance" og udgivet i

2005 som en del af Egmonts serie Juvelen.

Juvelen er en serie fyldt med historier om kærlighed, romantik, spænding og lidenskab.
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