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Jeg skulle ikke have gjort det … Jeg ved, hvor god jeg er til at manipulere en situation, og jeg så
nysgerrigheden i Fionas grønne øjne. Så jeg lokkede og pirrede hende til at komme helt tæt på og røre ved mit
ansigt. Havde jeg forventet, at hun ville kysse mig? Fandeme nej. NFL-centerspilleren Ethan Dexters liv har
altid handlet om at spille football og ikke ret meget andet. Den eneste undtagelse er en kvinde: den smukke
Fiona Mackenzie. Hun er fuldstændig ligeglad med hans berømmelse, men hun ser ham heller ikke som andet
end en af sin svogers bedste venner. Det slutter nu.
Fi ved ikke helt, hvad hun skal tænke om Dex. Det skæggede, tatoverede bjerg af en mand ligner mere en
biker end en footballspiller. Rygtet siger, at han er jomfru, men det har hun svært ved at tro på. For fra det
øjeblik, han beslutter sig for at rette sit intense blik mod hende, bliver hun svag i knæene. Hvad vil der ske,
hvis han giver fuldstændig slip på sin berømte selvkontrol? Jo mere de lærer hinanden at kende, jo mere går
det op for Fi, at hun spiller et højt spil med sit hjerte som indsats. Dex og hun lever helt forskellige liv, i hver
deres by, og hun ved, at hun burde gå sin vej.
Men Dex har fundet pigen i sit liv, og han er fast besluttet på at kæmpe for hende. Læs også Sendt til tælling

og Chanceløs, de to første fritstående romaner i serien.
BogMarkedet er bogbranchens fagmagasin. + Hver måned udvælger vi en bog, som vi mener, er noget helt
særligt, og som vi anbefaler dig at læse. Slagplanen tilbyder socialfaglige opkvalificeringsforløb efter § 32 nr.
Slaget ved Fredericia, også kaldet Udfaldet fra Fredericia, var et slag i Treårskrigen (1848 – 1850) I 1849 var
Fredericia i forsommeren blevet indesluttet af. + Hver måned udvælger vi en bog, som vi mener, er noget helt
særligt, og som vi anbefaler dig at læse.
11 og 12 Mai smeller det i Siljan, årets banestevne går av stabelen. Den tyske styrken var samlet av
flyattachéen. 2018 kl 21:54 Nå er Lallana endelig skadefri. På slutten av 1930-tallet kom den første
”helse-trøya”. 04. Men Jürgen Klopp må vente med å finne plass til ham på laget igjen. april 1940. Shops,
Shopping-Center, Hotels, Restaurants/Cafés/Bars und Dienstleister rund um Schloßstraße in Berlin-Steglitz –
News, Aktuelle Angebote, Events. Det var en såkalt brynje, strikket for hånd på trepinner, av husmødre som
hadde dette som hjemmearbeid. Slaget ved Fredericia, også kaldet Udfaldet fra Fredericia, var et slag i
Treårskrigen (1848 – 1850) I 1849 var Fredericia i forsommeren blevet indesluttet af. 04. 11 og 12 Mai
smeller det i Siljan, årets banestevne går av stabelen.

