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Før natten er omme/Et skæbnesvangert møde Barbara Dunlop Hent PDF Før natten er omme Zach Rainer er
i Colorado for at forsøge at redde sit bryggeri. På hotellet møder han Abigail Jacobs, som er der for at støtte
sin brors borgmesterkandidatur. Zach og Abby beslutter hurtigt at tilbringe en nat sammen - uden at nogen af
dem selv ved, hvad den anden hedder. Det eneste, der kan sikre bryggeriet og de hundredvis af medarbejdere
er en vandlicens, og Zach rådes til at søge hjælp hos en Abigail Jacobs. Hans overraskelse kender ingen
grænser, da det viser sig, at hun er kvinden fra den fantastiske aften på hotellet! Et skæbnesvangert møde
Marcy Pruitt, der er tv-stjerne, er flygtet til Texas for at få lidt ro og for at deltage i sin bedste venindes

bryllup. Da brudgommens bror, Evan, dukker op for at hente hende ved toget, mærker hun straks sit hjerte
banke. Men Evan nærmest vader i kvinder og er ikke interesseret i et fast forhold. Han vil have Marcy med i

seng, og snart indleder de en skandaløs affære!



Før natten er omme Zach Rainer er i Colorado for at forsøge at
redde sit bryggeri. På hotellet møder han Abigail Jacobs, som er der
for at støtte sin brors borgmesterkandidatur. Zach og Abby beslutter
hurtigt at tilbringe en nat sammen - uden at nogen af dem selv ved,
hvad den anden hedder. Det eneste, der kan sikre bryggeriet og de
hundredvis af medarbejdere er en vandlicens, og Zach rådes til at
søge hjælp hos en Abigail Jacobs. Hans overraskelse kender ingen
grænser, da det viser sig, at hun er kvinden fra den fantastiske aften
på hotellet! Et skæbnesvangert mødeMarcy Pruitt, der er tv-
stjerne, er flygtet til Texas for at få lidt ro og for at deltage i sin

bedste venindes bryllup. Da brudgommens bror, Evan, dukker op for



at hente hende ved toget, mærker hun straks sit hjerte banke. Men
Evan nærmest vader i kvinder og er ikke interesseret i et fast forhold.
Han vil have Marcy med i seng, og snart indleder de en skandaløs

affære!
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