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Den perfekte match/En lille bonus Kat Cantrell Hent PDF Den perfekte match Venturekapitalist Leo
Reynolds er gift med sit arbejde, men nu har han brug for en kone. En, der kan styre hans hjem, være
værtinde ved hans fester og acceptere et ægteskab, der udelukkende er en forretningsaftale. Hans regel:

kærlighed kommer ikke til at spille nogen rolle i ægteskabet. Det er i alt fald det, han siger til sig selv, indtil
han møder Daniella. Daniella White, håndplukket af ægteskabsbureauet som den perfekte hustru for ham. Et

ægteskab med Leo betyder tryghed, og hun er villig til at give afkald på lidenskaben og nøjes med et
venskab. Det viser sig hurtigt at være vanskeligere, end de troede. Kemien og tiltrækningen mellem dem

giver dem ikke et nyt problem, men et ocean af problemer …   En lille bonus Connor North er en livsnyder,
single og milliardær. Men på et splitsekund går han fra at være forlover ved sin vens bryllup og til at blive

værge for vennens barn. Han er klar til tage ansvar, og hvis den anden værge, Victoria Sutton, ønsker at spille
nogen som helst rolle i babyens liv, bliver det efter Connors regler! Derfor flytter Victoria ind i Connors store
hus, og går desuden med til at blive hans kone. Ikke overraskende går det ikke godt, men langsomt føler de
sig mere og mere tilpas i den behagelige følelse af at være en familie. Men kan en uventet sandhed ødelægge

deres nyfundne lykke?

 

Den perfekte match Venturekapitalist Leo Reynolds er gift med sit
arbejde, men nu har han brug for en kone. En, der kan styre hans
hjem, være værtinde ved hans fester og acceptere et ægteskab, der
udelukkende er en forretningsaftale. Hans regel: kærlighed kommer
ikke til at spille nogen rolle i ægteskabet. Det er i alt fald det, han

siger til sig selv, indtil han møder Daniella. Daniella White,
håndplukket af ægteskabsbureauet som den perfekte hustru for ham.
Et ægteskab med Leo betyder tryghed, og hun er villig til at give

afkald på lidenskaben og nøjes med et venskab. Det viser sig hurtigt



at være vanskeligere, end de troede. Kemien og tiltrækningen
mellem dem giver dem ikke et nyt problem, men et ocean af

problemer …   En lille bonus Connor North er en livsnyder, single
og milliardær. Men på et splitsekund går han fra at være forlover ved
sin vens bryllup og til at blive værge for vennens barn. Han er klar til
tage ansvar, og hvis den anden værge, Victoria Sutton, ønsker at
spille nogen som helst rolle i babyens liv, bliver det efter Connors
regler! Derfor flytter Victoria ind i Connors store hus, og går

desuden med til at blive hans kone. Ikke overraskende går det ikke
godt, men langsomt føler de sig mere og mere tilpas i den behagelige
følelse af at være en familie. Men kan en uventet sandhed ødelægge

deres nyfundne lykke?
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