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Dumdristig leg Stephanie Laurens Hent PDF Dumdristig leg Kaptajn Caleb Frobisher, den yngste søn af et
søfarende dynasti, vil gerne tages alvorligt. Så han tager kommandoen over en hemmelig mission, som hans
brødre ellers har styret. Han har succes og sikrer missionens mål. Men han kan ikke lade det ligge, og han
forbliver i junglen for at sikre, at missionens ultimative mål nås. Hun vil risikere alt. Katherine Fortescue

flygtede fra et liv i fattigdom og kom til Freetown som guvernante, kun for at blive kidnappet og tvunget til
at passe børnene i en mine. Bevogtet af bevæbnede, veltrænede lejesoldater har fangerne mistet ethvert håb
om at undslippe. Men så møder Katherine en kaptajn, og han medbringer det søde håb om at blive reddet.

Sammen vil de gå fremtiden i møde. Den sadistiske lejesoldat, der styrer minen, har andre planer, men Calebs
sande styrke ligger i at finde fordele i modgang, og igennem den modgang, de oplever, bliver han til den

leder, som han altid var bestemt til at blive. Den slags mand, som Katherine kan betro sin krop, sit liv og sin
kærlighed.
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