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Kapsejlads og kærlighed Kimberly Raymer Hent PDF Lacey Campbell mangler penge og beslutter sig for at
tage noget af en chance: Hun melder sig som besætningsmedlem om bord på et skib, der skal deltage i et

kapsejlads. Der er bare lige et lille problem: Lacey aner intet om at sejle.
Et helt andet problem er skibets kaptajn, den mandschauvinistiske Preston Quincy Rockwell III, der muligvis

ved meget om skibe, men ikke så meget om mennesker.
Han begår to fejl: at hyre den smukke kvinde, selvom han ikke lige har tjekket, om hun kan finde ud af at

sejle, og at begynde at forelske sig i selv samme kvinde.

Forfatteren Kimberly Raymer er især kendt for sine romanceromaner og har blandt andet udgivet bogen "It
Takes Two" (1999), der blev oversat og udgivet på dansk under titlen "Kapsejlads og kærlighed" som en del
af romanceserien Juvelen. Derudover har Raymer udgivet bøgerne "Wish Me Luck" (1999) og "Double

Trouble" (1998).

Juvelen er en serie fyldt med historier om kærlighed, romantik, spænding og lidenskab.
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