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Uden forbehold S. J. Hooks Hent PDF Forlaget skriver: Abigail Winters er desperat. Hun er lige blevet alene
med sin lille søn og godt på vej til at blive sat på gaden. På vej hjem efter endnu et jobafslag møder hun en
fremmed mand, der stiller hende et forslag, hun ikke har råd til at afslå. Simon Thorne er rig,
flot og succesfuld - og lidt af et mysterum. Egentlig skulle deres forhold være rent forretningsmæssigt,
for Abigail kan aldrig lade sine to verdener mødes. I den ene er hun en kærlig mor for sin lille søn, og i den
anden opvarter hun Mr. Thorne og opfylder hans mindste behov, hvor ekstreme de end måtte være. Hun burde
ikke nyde det, hun burde heller ikke kunne lide ham, og hun burde helt sikkert ikke forelske sig i ham og
dermed sætte deres forretningsforhold over styr.
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