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På lidenskabens vej Stephanie Laurens Hent PDF På lidenskabens vej Niniver Carrick havde aldrig troet, at
klanen ville vælge hende – en kvinde – som leder. Men det er præcis, hvad der sker, og det har medført en
lang række af insisterende og irriterende beundrere, der ønsker at gifte sig med hende. Ikke kun for at få
adgang til hendes penge, men også – og måske vigtigst, for at få magt og indflydelse. En gift kvinde

forventes nemlig at overlade al autoritet til sin mand. Men Marcus Cynsters familie er vant til stærke kvinder,
og da Niniver kontakter ham for at bede om hjælp til at jage uvelkomne bejlere væk, indser han hurtigt, at
skæbnen har en finger med i spillet. For tiltrækningen mellem dem er tydelig. Men Niniver har besluttet sig
for, aldrig at gifte sig og det er nu op til Marcus at få hende til at skifte mening. Måske han kan tage skæbnen

til hjælp?
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