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Hjertets musik/Kvægopdrætterens baby Kate Hardy Hent PDF Hjertets musik Bella Faraday er lige startet
som grafisk designer på et pladeselskab, da hendes lækre chef Hugh Moncrieff udvælger hende til en særlig
opgave. Hun skal spille rollen som hans kiksede kæreste til en familiefest. Men i stedet charmerer hun alle
omkring sig, og selv Hugh har svært ved at holde fast i sit princip om ikke at blande forretning og fornøjelse.

Men både han og Bella har ar på sjælen, og ingen af dem er særlig ivrige efter at forpligte sig.
Kvægopdrætterens baby Sapphie drager ud i vildmarken for at finde sin nevø Harrys far. Men ender med at
overnatte hos Harrys onkel Liam, en kvægavler – præsis som man kender dem fra vildmarken og han er

bestemt ikke vild med at have de fremmede boende. Sapphie finder ham urimeligt lækker og har set, hvordan
den seje facade krakelerer lidt, når lille Harry smiler til ham.

 

Hjertets musik Bella Faraday er lige startet som grafisk designer på
et pladeselskab, da hendes lækre chef Hugh Moncrieff udvælger

hende til en særlig opgave. Hun skal spille rollen som hans kiksede
kæreste til en familiefest. Men i stedet charmerer hun alle omkring
sig, og selv Hugh har svært ved at holde fast i sit princip om ikke at
blande forretning og fornøjelse. Men både han og Bella har ar på
sjælen, og ingen af dem er særlig ivrige efter at forpligte sig.

Kvægopdrætterens baby Sapphie drager ud i vildmarken for at
finde sin nevø Harrys far. Men ender med at overnatte hos Harrys
onkel Liam, en kvægavler – præsis som man kender dem fra

vildmarken og han er bestemt ikke vild med at have de fremmede
boende. Sapphie finder ham urimeligt lækker og har set, hvordan den

seje facade krakelerer lidt, når lille Harry smiler til ham.
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