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Kærligheden husker/Kaos og kærlighed Yvonne Lindsay Hent PDF Kærligheden husker Olivia er desperat
efter en ny chance for at få sit kuldsejlede ægteskab til at fungere igen. Så da hendes fraseparerede mand,
Xander, kommer ud for en ulykke, der giver ham hukommelsestab, og han ikke kan huske separationen,

griber hun chancen for at genopbygge deres forhold. Så da han vågner op på hospitalet efter flere uger i koma
og spørger efter hende fortæller hun ikke, at de er frasepareret. Kaos og kærlighed Da Tula Barrons dukker
op med et spædbarn på slæb, et spædbarn, hun påstår er hans, lader forretningsmanden Simon Bradley, hende
og hendes lille fætter, bo i hans palæ, indtil han havde bevis for at drengen er hans. Men at have Tula boende
afslører noget uventet, det var nemlig hendes far, der engang næsten ødelagde Simons forretning. Nu må han

afgøre med sig selv, vil han have hævn eller ...?
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