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Søde fristelser Nora Roberts Hent PDF Søde fristelser Hendes navn er Summer. Det er et navn, der bringer
billeder frem af varme, velduftende blomsterblade, pludselige tordenbyger og lange, varme nætter. Det
minder også om solvarme enge og en lur i skyggen. Navnet passer perfekt til hende. Sådan indleder Nora
Roberts romanen om Summer, en smuk, efterstræbt dessertkok. Hun laver søde sager, så englene synger, og
hendes navn er så kendt, at berømtheder, adelige og oliesheiker kappes om at få hende fløjet ind til deres

fester. Blake Cocharan III ejer en fornem hotelkæde. Og han har brug for Summers kreative og
organisatoriske evner til at løfte sine restauranter til en ny og højere standard. Da de mødes, slår det gnister på
mere end én måde, og livets søde fristelser lokker dem begge til at bevæge sig ud over deres egne  grænser.

Og der, i det land af fristende fristelser hvor alt kan ske, findes kærligheden.
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