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Tredobbelt glæde/Et kongeligt kys Maureen Child Hent PDF Tredobbelt glæde Da Connor King opdager, at
han er far til trillinger, føler han sig forrådt. Nu kan ingenting forhindre ham i at gøre krav på sine arvinger,
ikke engang deres tiltrækkende juridiske værge, Dina Cortez. Nu hvor børnenes mor er død, har Dina lovet at
beskytte Sage, Sam og Sadie. Men hvem vil beskytte Dina mod hendes følelser for mr. King? For når hun og
børnene først er flyttet ind i Connors hus ved den californiske kyst, er hans store seng kun et hjerteslag væk
… Et kongeligt kys Garrett er smuk, rig og succesfuld. Men det at være en magtfuld godsejer er ikke nok for
ham. Den ultimative udfordring er at forføre prinsesse Louisa og blive en del af kongehuset på Thomas Isle.
Hun er ung og naiv - et let bytte! På deres første møde, stjæler Garrett et kys og han er godt tilfreds med sin
plan, som ser ud til at lykkedes. Hvad han ikke har regnet med, er, at prinsesse Louisa ikke er så naiv, som
han troede, og det kan koste ham langt mere, end han er villig til at betale. Hans hjerte for eksempel …
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regnet med, er, at prinsesse Louisa ikke er så naiv, som han troede,
og det kan koste ham langt mere, end han er villig til at betale. Hans

hjerte for eksempel …

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Tredobbelt glæde/Et kongeligt kys&s=dkbooks

