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Den nye jarl Lisa Kleypas Hent PDF Forlaget skriver: Den nye jarl er første bind i Lisa Kleypas' nye
romantiske Ravenel-serie.Devon Ravenel, en af Londons største skørtejægere, arver uventet en jarltitel med
tilhørende gods. Med den nye magtfulde position i selskabslivet følger en række forpligtelser ... og adskillige
overraskelser. Hans besiddelser er tynget af gæld, og den afdøde jarls tre søstre bor fortsat i huset ... sammen
med Kathleen, lady Trenear, den smukke, unge enke. Hendes skarpe vid og målbevidsthed matcher Devons,
så et viljernes sammenstød er uundgåeligt. Kathleen ved bedre end at stole på et bæst som Devon, men der er
en gensidig tiltrækningskraft imellem dem, som er umulig at kæmpe imod. Og da Devon først holder hende i
sine arme, sværger han at gøre hvad som helst for at få hende. Kathleen falder for hans tilnærmelser, og så er

der kun et spørgsmål tilbage: Hvordan undgår hun at overgive sit hjerte til den mest farlige mand, hun
nogensinde har kendt?
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