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Stolthed og lyst Sylvia Day Hent PDF Eliza Martin er arving til en familieformue og forfølges af den ene

lykkeridder efter den anden. Da hun bliver offer for et udspekuleret komplot, der går ud på at presse hende til
at gifte sig og dermed give afkald på sin retmæssige arv, hyrer hun forbryderjægeren Jasper Bond til at

opspore bagmændene. Jasper er tiltrækkende, farlig, dæmonisk - slet ikke noget for den kultiverede Eliza.
Men Jasper sætter sine klienterstilfredshed over alt andet, og han kaster sig passioneret ud i forsøget på at
bevise, at han er mand for at opfylde alle Elizas behov."Stolthed og lyst" er en klassisk erotisk romance fra
1800-tallets England, skrevet af kvinden bag successerien Crossfire, som har toppet bestseller listerne verden
over. Alene i Danmark er seriens tre titler,"Blottet for dig", "Spejlet i dig" og "Bundet til dig" solgt i mere en
100.000 eksemplarer. OM FORFATTEREN: Sylvia Day er # 1 på New York Times’ bestsellerliste og # 1

international bestseller forfatter til talrige prisvindende romaner oversat til 39 sprog. Hun topper
bestsellerlisterne i mere end 15 lande, hun er elsket af læsere på tværs af genrer,og der er trykt millioner af
hendes bøger. Hun er nomineret til the Goodreads Choice Award for Best Author og hendes romaner er

udpeget til Amazon’s best of the Year in Romance.
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komplot, der går ud på at presse hende til at gifte sig og dermed give
afkald på sin retmæssige arv, hyrer hun forbryderjægeren Jasper
Bond til at opspore bagmændene. Jasper er tiltrækkende, farlig,
dæmonisk - slet ikke noget for den kultiverede Eliza. Men Jasper
sætter sine klienterstilfredshed over alt andet, og han kaster sig

passioneret ud i forsøget på at bevise, at han er mand for at opfylde
alle Elizas behov."Stolthed og lyst" er en klassisk erotisk romance fra
1800-tallets England, skrevet af kvinden bag successerien Crossfire,
som har toppet bestseller listerne verden over. Alene i Danmark er



seriens tre titler,"Blottet for dig", "Spejlet i dig" og "Bundet til dig"
solgt i mere en 100.000 eksemplarer. OM FORFATTEREN: Sylvia
Day er # 1 på New York Times’ bestsellerliste og # 1 international
bestseller forfatter til talrige prisvindende romaner oversat til 39
sprog. Hun topper bestsellerlisterne i mere end 15 lande, hun er

elsket af læsere på tværs af genrer,og der er trykt millioner af hendes
bøger. Hun er nomineret til the Goodreads Choice Award for Best
Author og hendes romaner er udpeget til Amazon’s best of the Year

in Romance.
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