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Vildt begær Lee Brandon Hent PDF Megan Ashwood vender tilbage til sine rødder... Tilbage til den gård,
hvor hendes mor var vokset op. Hendes drømme om lykken brast, da hendes mand døde i en tragisk ulykke.
Nu satser hun alt på de grønne enge, hvor hun kan slappe af og finde sin sjælefred. Men så møder hun den
magtfulde jordejer Nathan Kincaid, en barsk mand, som ville overtage hendes jord. Han bærer stadig på

smerten over en hustru, som havde hadet livet på landet, og en søn, som forlod ham.

Han kan ikke tillade sig endnu engang at falde for en kvinde fra storbyen. Men kønne, stridbare Megan
kæmper for sin jord - og trænger ind i både hans tanker og hans hjerte. Den virkelige kamp mellem dem

drejer sig om et territorium, som kun kan gives, aldrig tages, og aldrig, aldrig sælges – hjertets territorium...
kærlighedens territorium.
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hustru, som havde hadet livet på landet, og en søn, som forlod ham.

Han kan ikke tillade sig endnu engang at falde for en kvinde fra
storbyen. Men kønne, stridbare Megan kæmper for sin jord - og
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