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Gnist Maya Banks Hent PDF Jace Crestwell, Ash McIntyre og Gabe Hamilton har i årevis været bedste
venner og succesfulde forretningspartnere. De er stærke, sexede og tre af de mest magtfulde mænd i
USA. De er vant til at få alt, hvad de vil have.   Mia er Jaces lillesøster og meget yngre end Gabe, men
han kan ikke få hende ud af hovedet. Og Gabe har ventet på hende i lang tid. Hvad Gabe ikke ved er, at
Mia længe har fantaseret om ham.  Og ja, han er fjorten år ældre end hende, men hvad så? Hun ved godt, at

han er i en helt anden klasse end hende selv, men hendes lyst til ham er kun blevet stærkere med tiden. Hun er
voksen nu, og der er ingen grund til ikke i det mindste at prøve. Men da Gabe hvirvler hende ind i sin verden
af penge, magt og sex, indser hun, at der er meget, hun ikke ved om ham. Blandt andet hvor krævende og

udfordrende hans begær kan være.
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