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Fanget af dig Sylvia Day Hent PDF Fanget af dig er den fjerde roman i Sylvia Days lystfulde serie om hed
tiltrækning mellem den smukke Eva og den magtfulde rigmand Gideon.

Der er lagt an til en blussende læseoplevelse med masser af heftigt
lidenskabelige møder mellem Eva og Gideon. De forsøger at holde sammen

på deres helt nye ægteskab, som hurtig kommer under angreb fra
fortidens spøgelser og nutidens fordømmelse.

Kendere af serien vil desuden får sig få sig lidt af en overraskelse her
i fjerde bog.

Sylvia Day er #1 på New York Times' bestsellerliste og #1 international
bestsellerforfatter bag over 20 prisbelønnede romaner udgivet i over 40

lande.
Hun er #1 bestsellerforfatter i 23 lande, og der er trykt et tocifret

antal millioner af hendes bøger.
Filmselskabet Lionsgate har købt rettighederne til at filmatisere hendes

Crossfire-serie til tv.
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