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Vilde hjerter Joan Darling Hent PDF Ted Lanham skal bruge den bedste dyrlæge, som alle de penge, han har
tjent på rodeo, kan skaffe ham. Og Jamie Baird lever ikke op til hans forventninger. Ted har ikke tænkt sig at
lægge sine højt elskede hestes velfærd i hænderne på en kvinde, der mere ligner en vildkat end en uddannet
dyrlæge. Uanset, hvor flot hun ser ud i sin slidte flannelskjorte og falmede jeans. Jamie er målløs over, at den
hovne cowboy vover at stille spørgsmålstegn ved hendes kvalifikationer. Hun ville være en tåbe, hvis hun
nogensinde ville se ham igen - og en endnu større tåbe ved at forelske sig i en verdensmester i tyreridning.
Når alt kommer til alt, er Jamie typen, der gifter sig - og Ted har gjort klart, at det kan der ikke være tale om.

At Ted er ved at ændre holdning, er hun ikke klar over...

 

Ted Lanham skal bruge den bedste dyrlæge, som alle de penge, han
har tjent på rodeo, kan skaffe ham. Og Jamie Baird lever ikke op til
hans forventninger. Ted har ikke tænkt sig at lægge sine højt elskede
hestes velfærd i hænderne på en kvinde, der mere ligner en vildkat
end en uddannet dyrlæge. Uanset, hvor flot hun ser ud i sin slidte
flannelskjorte og falmede jeans. Jamie er målløs over, at den hovne
cowboy vover at stille spørgsmålstegn ved hendes kvalifikationer.
Hun ville være en tåbe, hvis hun nogensinde ville se ham igen - og

en endnu større tåbe ved at forelske sig i en verdensmester i
tyreridning. Når alt kommer til alt, er Jamie typen, der gifter sig - og
Ted har gjort klart, at det kan der ikke være tale om. At Ted er ved at

ændre holdning, er hun ikke klar over...
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