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Grib chancen Tina Donahue Hent PDF Price Sloane vil gøre alt for sin milliardærchef. Hvis chefen ønsker
det, lægger Price gerne an på hans datter, og han dropper hende lige så gerne igen. Alt sammen er led i en
nøje tilrettelagt plan, der går ud på at få den forsmåede datter til at flygte fra Las Vegas for at slippe væk fra

den svigefulde kærlighed – og tage tilbage til universitetet og medicinstudierne. Det er nemlig på
universitetet, hendes far synes, hun hører til. Price bliver dog lidt efter lidt i tvivl om, hvor den smukke Darcy

Darnell i virkeligheden hører til. Kan det være i hans favn måske? Darcy er led og ked af studierne og
ulykkelige kærlighedsforhold, så det passer hende fint at være servitrice på et af sin fars kasinoer. Men bedst
som hun har konstateret at ægte kærlighed ikke findes, så dukker den eneste ene op, og slår benene væk
under hende. Darcy har kendt masser af utroværdige fyre, og hendes intuition siger hende, at Price er

anderledes. Men er han nu også det?
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