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Is og ild/Ikke uden min søn Caitlin Crews Hent PDF Is og ild Ivan Korovin er fast besluttet på at cementere
sin udvikling fra ludfattig dreng uden håb for fremtiden til hovedrig filantrop! Men først har han et alvorligt
pr-problem, han må tage sig af. For Miranda Sweet har ødelagt hans ry, ved at stemple ham som Hulemand nr
1, i sin bestsellerbog. Så hvad er løsningen? At give offentligheden hvad de vil have: at se fjenderne blive
elskende. De spiller rollerne som forelskede foran hele verden. Men når spotlysene er slukkede, så bliver det
sværere og sværere at finde ud af, hvad der er virkelighed, og hvad der er pure opspind … Ikke uden min søn
Kort før Emily skal nedkomme, forlader hun sin mand, den stenrige, portugisiske Duarte de Monteiro. Hun
har nemlig hørt fra en veninde, at han vil beholde barnet, men ikke hende! Nu har Duarte opsporet hende og
sin lille søn og bragt dem begge tilbage til Portugal. Han er stolt; han vil beholde sin hustru, især fordi han
kan tænde hende ved den mindste berøring. Emily elsker stadig Duarte, men har han bragt hende tilbage,

fordi han elsker hende, eller fordi han vil have sin søn?
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