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Ultimatum L S Hilton boken PDF Först kom Maestra, sedan Domina och nu Ultimatum!

Den glamorösa konsthandlaren Elizabeth Teerlinc avslöjar lätt en förfalskning. Hon är trots allt en själv.
Hennes sanna identitet, Judith Rasleigh, ligger begravd under lager på lager av lögner. Begravda är också
liken av de män som varit dumma nog att komma i hennes väg. Men nu har Judith hamnat mitt i korselden

mellan en rysk maffiaboss och en korrupt italiensk polis, och hon tvingas skapa ett nytt riktigt vågat
konstverk. Ett falskt mästerverk som hon måste ta till det världsberömda auktionshuset där hon tidigare
arbetat som assistent, och sälja för 150 miljoner dollar. Uppdraget att sätta dit sin avskyvärda tidigare

arbetsgivare är nästan lika upphetsande för Judith som det extrema sex hon är beroende av speciellt när priset
för ett misslyckande är en kula i bakhuvudet. Men att rikta strålkastarna mot sin nya identitet sätter henne i en
ännu större fara. Likt en vacker målning vars färgskikt skalats av, kommer något helt annat fram. En sanning

om Judiths förflutna som till och med hon själv kan chockas av.
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