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Hede dage i Mirraccino/Storbyens helt Jennifer Faye Hent PDF Hede dage i Mirraccino Elena og Luca er
barndomsvenner. De har spillet fodbold og klatret i træer sammen, men da de mødes igen som voksne, er det
pludselig ikke længere så uskyldigt. Luca har mistet sin mor på tragisk vis og har lukket sig inde i sig selv
med sin sorg. Kan hans barndomsven Elena nå ind til ham, og findes der en fremtid for dem som andet end
venner? Storbyens helt Er det ikke enhver kvindes drøm at have en af politistyrkens dygtigste betjente som
nabo? Jeg elsker en mand i uniform! Medmindre, selvfølgelig, at den mand er Daniel Brannigan – min bedste
venindes storebror, som er en fandenivoldsk rebel med et ego på størrelse med Texas. At sige, at vi bringer

det værste frem i hinanden, vil være århundredets underdrivelse. Især nu, hvor vi kender hinandens
hemmeligheder. Så de damer, dette er en fantasi, som jeg nægter at hengive mig til. Det er i hvert fald planen.

Men nævnte jeg, at han er tidligere marinesoldat? De kan åbenbart godt lide udfordringer …
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