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India Place Samantha Young Hent PDF Sidste gang Hannah Nichols så Marco D’Alessandro, for fem lange år
siden, knuste han hendes hjerte. Fyren med den hårde facade og skjulte ømhed er den eneste, Hannah
nogensinde har elsket – og den eneste mand, hun nogensinde har været sammen med. Efter en vild og
frydefuld nat rejste Marco bort og lagde Skotland og Hannah bag sig. Konsekvenserne af den nat slog

Hannah omkuld, og hun er aldrig rigtig kommet videre.

Da Marco forlod Hannah, begik han sit livs største fejl, og han har fortrudt det lige siden. Så da skæbnen
bringer dem sammen igen, nægter han at slippe hende uden kamp. Marco er fast besluttet på at vinde Hannah

tilbage og minde hende om alle grundene til, at de er perfekte for hinanden.

Men netop som Marco tror, at de endelig er klar til at møde fremtiden sammen, gør Hannah en opdagelse,
som blotlægger den hemmelighed, hun har holdt skjult for ham – en hemmelighed, der kunne splitte dem ad,

før de overhovedet har givet deres kærlighed en chance …

India Place er fjerde, selvstændige bind i Samantha Youngs populære Dublin Street-serie.
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