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Beautiful Bastard Christina Lauren Hent PDF En ambitiøs assistent. En perfektionistisk chef. En tiltrækning
de ikke kan modstå. Chloe Mills er ung, kvik og ambitiøs og godt på vej mod sit drømmejob. Hun har bare et
problem: sin chef. Bennett Ryan er arrogant, krævende og urimelig – og fuldkommen uimodståelig. I sandhed
en Beautiful Bastard. Efter en årrække i Frankrig er Bennett hentet hjem til Chicago for at indtage sin plads
som chef i familiens mediekoncern. Han ved hvad han vil, og trods rygter om det modsatte har affærer på
kontoret aldrig været hans stil. Men han havde aldrig forestillet sig, at hans assistent ville være så sexet og
samtidig så provokerende med sit lille uskyldige smil. Og inden længe er han parat til at bøje alle regler og
kaste sig over hende, på kontoret, i elevatoren, i parkeringskælderen, overalt. Begge prøver de at modstå den

heftige gensidige tiltrækning, men snart vikles de ind i et spind af begær og besættelse, og en pirrende
magtkamp begynder – for hvad er værst at miste jobbet eller overtaget over den anden. Den internationale

bestseller Beautiful Bastard går lige på og hårdt, og er ikke bange for at gå lidt længere end de fleste – både i
forhold til den charmerende, rå humor og de pikante, opfindsomme scener. Pressen skrev: “Dampende hedt!”

– Entertainment Weekly.com “En herlig sexet blanding af rå sex og The Office!” – Perez Hilton

 

En ambitiøs assistent. En perfektionistisk chef. En tiltrækning de
ikke kan modstå. Chloe Mills er ung, kvik og ambitiøs og godt på vej
mod sit drømmejob. Hun har bare et problem: sin chef. Bennett Ryan
er arrogant, krævende og urimelig – og fuldkommen uimodståelig. I
sandhed en Beautiful Bastard. Efter en årrække i Frankrig er Bennett
hentet hjem til Chicago for at indtage sin plads som chef i familiens

mediekoncern. Han ved hvad han vil, og trods rygter om det
modsatte har affærer på kontoret aldrig været hans stil. Men han
havde aldrig forestillet sig, at hans assistent ville være så sexet og
samtidig så provokerende med sit lille uskyldige smil. Og inden

længe er han parat til at bøje alle regler og kaste sig over hende, på



kontoret, i elevatoren, i parkeringskælderen, overalt. Begge prøver
de at modstå den heftige gensidige tiltrækning, men snart vikles de
ind i et spind af begær og besættelse, og en pirrende magtkamp

begynder – for hvad er værst at miste jobbet eller overtaget over den
anden. Den internationale bestseller Beautiful Bastard går lige på og
hårdt, og er ikke bange for at gå lidt længere end de fleste – både i
forhold til den charmerende, rå humor og de pikante, opfindsomme

scener. Pressen skrev: “Dampende hedt!” – Entertainment
Weekly.com “En herlig sexet blanding af rå sex og The Office!” –

Perez Hilton
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