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Nathans valg /Gammel nok til at vide bedre Michelle Celmer Hent PDF Nathans valg Intet kan holde Nathan
Everett tilbage fra at blive ny direktør i Western Oil. Bortset fra at date konkurrentens datter. Netop som han
tror, at hans affære med Ana Birch er et overstået kapitel, dukker hun op igen, smukkere end nogensinde …
og med en baby på armen. Og den lille dreng har Everett-familiens karakteristiske modermærke. Nathan må
pludselig tage en overvældende beslutning, der sætter hele hans fremtid på spil. Tør han offentliggøre sit

forhold til Ana og risikere alt, han har arbejdet for? Eller skal han vende ryggen til den familie, han aldrig har
turde håbe på at få?   Gammel nok til at vide bedre Da Kasey vinder lodtrækningen mellem sine kolleger om
at lægge an på den flotte anlægsgartner, er hun spændt. Nu får hun endelig mulighed for at bevise over for sig
selv, at hun er kvinde nok til at få en mand til at savle. Hun er trods alt gammel nok til at vide, hvad hun vil

have - og hun vil have Sam Ashton.
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Nu får hun endelig mulighed for at bevise over for sig selv, at hun er
kvinde nok til at få en mand til at savle. Hun er trods alt gammel nok

til at vide, hvad hun vil have - og hun vil have Sam Ashton.
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