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Royal – den mellemste Royal-bror – har det hele: udseendet, pengene, hjernen. Ikke at han bruger den sidste
del, for hans eneste mål i livet er at have det så sjovt som muligt med så mange som muligt, og konsekvenser
er noget, andre går op i. De hører ikke hjemme i hans verden.Indtil Hartley Wright dukker op. Hun er den

eneste pige, der ikke kigger på ham med tilbedelse i øjnene og som siger nej, selvom hun virker tiltrukket af
ham. Easton kan ikke rigtig gennemskue hvorfor, og det gør hende ikke mindre uimodståelig i hans øjne.
Hartley er ikke desto mindre klar i spyttet om, at hun ikke vil have noget med ham at gøre.For første gang i
sit liv er det ikke nok for Easton at være en del af Royalklanen – men læringskurven fra rigmandsdreng og
trussetyv til god ven er stejl, og Easton må lære på den hårde måde, at jo højere man stiler, desto mere slår
man sig, når man falder.Den ustyrlige arving er fjerde bog i serien om den dysfunktionelle Royalfamilie og

den verden af penge, hemmeligheder og løgne, de lever i.

 

Forlaget skriver: Den ustyrlige arving er Eastons historie.Easton
Royal – den mellemste Royal-bror – har det hele: udseendet,

pengene, hjernen. Ikke at han bruger den sidste del, for hans eneste
mål i livet er at have det så sjovt som muligt med så mange som
muligt, og konsekvenser er noget, andre går op i. De hører ikke

hjemme i hans verden.Indtil Hartley Wright dukker op. Hun er den
eneste pige, der ikke kigger på ham med tilbedelse i øjnene og som
siger nej, selvom hun virker tiltrukket af ham. Easton kan ikke rigtig
gennemskue hvorfor, og det gør hende ikke mindre uimodståelig i
hans øjne. Hartley er ikke desto mindre klar i spyttet om, at hun ikke
vil have noget med ham at gøre.For første gang i sit liv er det ikke
nok for Easton at være en del af Royalklanen – men læringskurven
fra rigmandsdreng og trussetyv til god ven er stejl, og Easton må

lære på den hårde måde, at jo højere man stiler, desto mere slår man
sig, når man falder.Den ustyrlige arving er fjerde bog i serien om den

dysfunktionelle Royalfamilie og den verden af penge,
hemmeligheder og løgne, de lever i.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den ustyrlige arving&s=dkbooks

