De man van mijn dromen (Dutch Edition)

Autumn Haven was van plan om in Las
Vegas een gokje te wagen, een show te
bezoeken en zich te vermaken. Wat niet op
het programma stond was een huwelijk en
al helemaal niet met een foute,
zelfingenomen vent als Sam LeClaire. Wat
begint als een droomromance in Las Vegas
eindigt helaas al snel in een flits-scheiding.
Om het drama helemaal compleet te maken
ontdekt Autumn als ze thuiskomt dat ze
ook nog zwanger is...Twee jaar later heeft
Autumn haar leven weer op de rit en heeft
ze
een
succesvol
bedrijf
als
weddingplanner opgericht. Sam is slechts
een vage herinnering uit het verleden.
Totdat ze hem tegen het goddelijke lijf
loopt
op
de
bruiloft
van
het
jaar.Vermakelijk, sexy, grappig en snel Bol.com over Zwijgen is zilver...Rachel
Gibson doet weer waar zij goed in is:
chicklit met een romantisch, grappig en
zeker ook sensueel randje - Lifestylelog.nl
over Ware liefde en andere rampen
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