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Ved vintertide Stephanie Laurens Hent PDF Ved vintertide Hvor familien Cynster er forsamlet, lurer

kærligheden også. Da Daniel Crosbie og Claire Meadows, som begge arbejder for familien, mødes igen,
blusser den lidenskabelige gnist mellem dem op igen. Men Claire har brændt sig i sit tidligere ægteskab, og
tror ikke på, at et nyt ægteskab står skrevet i hendes stjerner. Daniel er dog fast besluttet på, ikke at give slip
på den smukke enke. Assisteret af en sværm af Cynstere, som jo er født til at hjælpe kærligheden på vej,

kæmper Daniel for at overbevise Claire om, at den eneste vej til lykke er at give ham sin hånd og sit hjerte.
Trods sine betænkeligheder drages Claire mod Daniel, men hun tvivler stadig – indtil katastrofen rammer. I

den gnistrende vinter lærer hun, at ægte kærlighed er enhver risiko og pris værd.
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