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Angela Snowe er ude på en mission. Hun skifter gear, og lægger an til et liv i overhalingsbanen. Første skridt

er den smukke George Montgomery. Angela sætter kløerne i George, og de to får en hed nat i sengen
sammen. Nu er det slut med at være frøken "Bornert Bibliotekar". Livet skal leves, og hun vil gøre alle sine

fantasier til virkelighed ... eller rettere, han vil ...            Når hun boltrer sig i hans seng! George
Montgomery er kendt som den sexede, succesfulde forretningsmand. Lige så dygtig i soveværelset som i
mødelokalet. Men han har svært ved at finde ud af, hvordan han skal tackle Angela. Hendes frække forslag
chokerer ham ... selv om det er det bedste tilbud han nogensinde har fået. Men er en enkel nat nok, til at

slukke hans brændende begær? En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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