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Whiskey Beach Nora Roberts Hent PDF Eli var en succesfuld forsvarsadvokat, før han blev anklaget for
mordet på sin kone. Da han rejser til Bluff House på Whiskey Beach, et sted der har været hans families i
generationer, drømmer han kun om få fred. Men så møder han Abra – yogalærer, smykkedesigner og helt
igennem livsnyder – der har taget sig af huset. I starten er hun et irritationsmoment, en distraktion, men hun
nægter at lade Eli leve som eneboer. Tiltrækningen mellem dem vokser til en kærlighed, ingen af dem kan
modstå, men mordmistanken hænger stadig over Eli. Og da en privatdetektiv bliver myrdet, og nogen bryder
ind i Bluff House, er han bange for at trække Abra med ind i det kaos, der er hans liv. Men Abra har sine helt
egne grunde til at have slået sig ned i Whiskey Beach, og hun nægter at give slip på Eli. Sammen kaster de
sig ud i jagten på svarene på, hvilke hemmeligheder huset gemmer på. Hvem forsøgte at bryde ind? Og hvem

slog Elis kone ihjel – og er vedkommende her i Whiskey Beach?
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mordet på sin kone. Da han rejser til Bluff House på Whiskey Beach,
et sted der har været hans families i generationer, drømmer han kun
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