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A estrela de hóquei Ben Kelly foi para o seu chalé na
montanha na cidade de Cascade, Colúmbia Britânica, para se
recuperar de uma lesão no joelho que o tirou do time, e para
pensar em seu futuro na NHL. Ele jamais esperava encontrar
a mulher mais inesquecível em seu passado. Depois de nove
anos, nada havia diminuído a química explosiva entre eles.
Agora, ele quer mais do que uma noite.
Hailey Eriksson sonhava com a medalha olímpica, até que
uma gravidez acidental após uma noite de paixão deu fim às
suas ambições. Sua vida desmoronou quando o seu filho
morreu. Nada irá impedi-la de cumprir a promessa que fez a
ele de fazer parte da equipe olímpica, muito menos o
charmoso Ben Kelly. Infelizmente, ele está disposto a
conquistá-la, e ela está achando cada vez mais difícil resistir a
ele com cada beijo apaixonado. Mas quando ele ficar sabendo
sobre o filho que nunca conheceu, o seu novo romance estará
em risco?
Aviso: Contém duas estrelas de hóquei com o gelo no sangue, um herói que está disposto a
lutar contra os seus medos para ter uma segunda chance, uma heroína com um slap shot
furioso que ganha qualquer aposta, uma cidade pequena cheia de bisbilhoteiros e um bolo
de carne que deveria ser servido com um alarme de incêndio. Esta história também trará
lágrimas aos seus olhos (e não só porque Cindy não sabe cozinhar).
Recomendado para quem gosta de:
●
Heróis torturados;
●
Heroínas fortes e determinadas;
●
Romance nos esportes;
●
Romance contemporâneo sexy;
●
Romance de cidade pequena;
●
Histórias de segundas chances.
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Faça o download ou leia online Paixões No Gelo Crista McHugh PDF grátis para e-book /
ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for paixões no gelo PDF?. If you are areader who likes to
download paixões no gelo Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there
are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
paixões no gelo Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading paixões no gelo Pdf? You may think
better just to read paixões no gelo Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read paixões no gelo electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, paixões no
gelo Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
paixões no gelo Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download paixões no gelo Pdf from our online library.
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