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Bossman Vi Keeland Hent PDF "Hot, vanedannende og romantisk." – Goodreads

Da Reese møder Chase Parker første gang, er hun på blind date – med en anden mand. Pludselig står Chase
foran hende og er langt mere interessant end ham, der sidder inde i restauranten og er ved at kede hende ihjel.

Chase er forbandet flabet … men han er også virkelig charmerende.

Efter deres korte møde i restauranten kan Reese ikke glemme Chase. Men hvad er chancen for, at hun
nogensinde vil møde ham igen? Hvad er chancen for, at han en måned senere vil vise sig at være hendes nye

chef?

Bossman er en skøn, sexet kærlighedshistorie fuld af flirt, følelser og gnistrende kemi. Bogen har solgt over
en million eksemplarer på verdensplan og er oversat til 13 sprog.

#1 på New York Times' bestsellerliste

"En lille perle ... fuld af sødme, sex, følelser og god flirt." – Steamy Reads Blog

"Mine kinder gør helt ondt, fordi jeg har smilet så meget ... Bossman fik min Kindle til at overophede og mit
hjerte til at smelte." – Kindle Crack Book Reviews
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