
Mørke krav/Den skjulte brud
Hent bøger PDF

Andrea Laurence
Mørke krav/Den skjulte brud Andrea Laurence Hent PDFMørke krav Da Wade Mitchell står ansigt til ansigt
med Victoria Sullivan, må han finde en anden taktik, end han plejer. Wade har brug for at købe noget, hun

ejer, og det skal være her og nu. Det burde være en smal sag, da han og Tori genererer nok varme til at smelte
is. Men det er sværere at smelte Toris beslutning. Hun holder stand over for den mand, der engang fyrede

hende. Men Wade bliver nødt til at prøve, for hvis han ikke gør det, risikerer han at afsløre en hemmelighed,
der kan ødelægge hans familie. Forførelse er måske hans eneste mulighed, da alle forhandlinger mislykkes ...
Den skjulte brud Gemt bag en hemmelig plan og et dækkende slør, narrer Miri Montgomery prins Brandt til
at indgå ægteskab med hende i stedet for den rette brud. På trods af rygterne, gennemskuer prinsen ikke

planerne før efter bryllupsnatten, og den var hed! Men er det i virkeligheden en plan om at vælte prinsen af
tronen?
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