
Tronfølger på tværs /Sheikens kontraktbrud
Hent bøger PDF

Susan Meier
Tronfølger på tværs /Sheikens kontraktbrud Susan Meier Hent PDF Tronfølger på tværs Da Ginny Jones,

gæv og gudesmuk singlepige fra Texas, og toplækre prins Dominic Sancho af Xaviera kysser hinanden farvel
efter en hed elskovsnat, tror ingen af dem, at de skal ses igen. Men skæbnen vil det anderledes, da en

graviditet og en kommende tronfølger kommer på tværs. Det fører til både proformaægteskab og en helt
særlig aftale, der dog skal vise sig noget sværere at administrere end tiltænkt. Ginny og Dominics forhold
kompliceres kun yderligere, da følelsesmæssige dilemmaer dukker op. Og som fortidens hemmeligheder

langsomt afdækkes, bliver det for alvor svært at skelne mellem pligt og kærlighed.   Sheikens kontraktbrud
Kronprinsen af Bha'Khar, Malik Hourani er rig, magtfuld – og pligtopfyldende. Derfor adlyder han sin fars
ønske om at gifte sig med den kvinde, han har været forlovet med siden barndommen, selv om erfaringen har
lært ham at være varsom med kærligheden. Skæbnen vil, at han forelsker sig hovedkulds i sin kommende

brud. Der er bare ét problem. Beth Farrah er slet ikke den, hun udgiver sig for at være …
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