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Slip mig fri Julie Kenner Hent PDF Han var manden, jeg ikke kunne undvige, og han var manden, jeg ikke
kunne modstå. Damien Stark kunne få det, lige som han ville med enhver kvinde, han mødte. Han var sexet,
selvsikker, uforskammet velhavende og i den grad vant til at få sin vilje. Han fik alt, hvad han pegede på. Og
han ville have mig. Tiltrækningen mellem os var ikke til at tage fejl af. Næsten ude af kontrol. Men lige så
meget som jeg længtes efter at blive hans, lige så meget mærkede jeg tyngden af hans krav. At give efter for
Damien betød også, at jeg ville skulle afsløre sandheden om min fortid - og risikere at miste ham. Men

Damien havde også hemmeligheder. Mørke hemmeligheder.

Forfatter: Julie Kenner arbejdede i ti år i retsvæsenet i Californien, før hun blev fuldtidsforfatter. Hun bor i
dag i Texas med sin mand og børn.
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