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Mobi / Mp3 / Txt, Maddy Wainright desistiu do casamento –
e dos homens. Após namorar muitos perdedores que não eram
capazes de apreciá-la por quem ela é, está prestes a resignarse a uma vida de solteirona. Até que seu chefe absurdamente
rico, Daniel Thorne, aparece com uma proposta que ela
simplesmente não pode recusar.
Ele propõe um casamento de conveniência – um que
permitiria a Maddy ter uma vida luxuosa durante um ano, e ao
Sr. Thorne ficar no país que se tornou seu lar. Ao final do
acordo, Maddy ainda sairá com dois milhões de dólares. Tudo
o que ela precisa fazer é mudar-se para a cobertura de luxo
dele, representar um papel convincente em público e encarar
algumas entrevistas com o INS (o Serviço de Imigração e
Naturalização do país), para as quais ela será muito bem
preparada. É um grande risco, mas que Maddy pode estar
disposta a correr, considerando a recompensa.
No início, tudo são negócios. Mas quando os toques suaves, os beijos apaixonados e os olhares
demorados que eles precisam trocar em público começam a interferir em sua vida pessoal, Daniel e
sua mente tortuosa levam Maddy a ápices de prazer que ela nunca havia experimentado. E quanto
mais ela o conhece, mais ela sente aquele forte desejo em seu peito cada vez que ele a abraça em
público. Antes que percebesse, ela se pega desejando que tudo fosse real.
Conforme o tempo passa, Maddy começa a se perguntar se dois milhões de dólares serão suficientes
para cobrir os custos de remendar um coração partido. Mas o Sr. Thorne ainda pode estar
guardando outro segredo...
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para e-book / ePub / Mobi / Mp3 / Txt, The regular type of help documentation is really a hard
copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the
TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these
sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand.
And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways
tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely
ineffective most of thetime. Why? Because casei com um bilionário are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your casei com um bilionário so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
casei com um bilionário are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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