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En skønne dag Carey Heywood Hent PDF Forelskelse? Dér har Courtney Grayson været.
Mænd, hvem har brug for dem? Kærligheden var alligevel over hovedet ikke, som hun havde ønsket sig. Fra
nu af vil hun gøre alt på en ny måde. Det er ikke sådan, at hun har afsværget sig mænd for evigt. Men lige nu
er hun bare ikke interesseret i noget fast. Kunne hun en dag finde på at give hele sit hjerte til nogen igen?

Måske. En skønne dag. Men i hvert fald ikke endnu.

Forelskelse? Undskyld, hvis det er det, du er ude efter, så er Clay Bradshaw ikke noget for dig.
Han har aldrig prøvet at være forelsket og han kan heller ikke forestille sig at blive det. Det kan være meget
fint at have nogen at hygge sig med en gang imellem, men som oftest forstyrrer kvinder bare. Ikke lige hvad
Clay har brug for. Han er en travl mand, og han har ikke tid til at date og da slet ikke til at forelske sig. Vil

nogen kunne ændre hans opfattelse? Måske. En skønne dag.

Livet går ikke altid, som man har planlagt, og måske finder kærligheden dem begge – en skønne dag.

Carey Heywood er New York Times og USA Today bestsellerforfatter. Hun har skrevet 21 bøger og har
mange flere på vej. Hun er født og opvokset i Alexandria, Virginia. Hun bor sammen med sin mand, tre –
nogle gange bedårende – børn, en gavtyv af en sort kat og deres fire kilo tunge kamp-Yorkshire Terrier.
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