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Zaretskij er prins i det lille kongedømme Voliarus, hvis økonomi er truet på grund af et gammelt,
hemmeligholdt testamente. Derfor ser han ingen anden udvej end at gøre kur til den amerikanske

videnskabskvinde Chanel Tanner, der har nøglen til løsningen. Hvis han kan overtale hende til at gifte sig
med ham, er alle problemer løst. Han gør lynkur til hende og opdager til sin egen overraskelse, at han falder
for hende med et brag. Det er en streg i regningen, der skaber store problemer i hans rænkespil, men vil det
lykkes de to elskende at overvinde alle problemerne… Chauffør for sheiken Zahir bliver overrasket, da han
opdager, at hans nyansatte chauffør viser sig at være både ung, smuk – og kvinde! En chauffør der ikke falder
i med omgivelserne. Det ville være synd at sige. Diana Metcalfe snakker. Hun ler. Hun tager ham med på nye,

helt impulsive omveje. Og han har det sjovere, end han har haft i mange år. Men hjemme i Zahirs
ørkenkongerige er man i fuld gang med at arrangere hans kommende ægteskab. Hvor skørt det end lyder, så
ville han ønske, at denne vidunderlige, livlige - og helt igennem upassende kvinde - kunne blive hans brud i

stedet for...

 

Prinsens hemmelighed Demian Zaretskij er prins i det lille
kongedømme Voliarus, hvis økonomi er truet på grund af et

gammelt, hemmeligholdt testamente. Derfor ser han ingen anden
udvej end at gøre kur til den amerikanske videnskabskvinde Chanel
Tanner, der har nøglen til løsningen. Hvis han kan overtale hende til
at gifte sig med ham, er alle problemer løst. Han gør lynkur til hende
og opdager til sin egen overraskelse, at han falder for hende med et
brag. Det er en streg i regningen, der skaber store problemer i hans
rænkespil, men vil det lykkes de to elskende at overvinde alle



problemerne… Chauffør for sheiken Zahir bliver overrasket, da
han opdager, at hans nyansatte chauffør viser sig at være både ung,
smuk – og kvinde! En chauffør der ikke falder i med omgivelserne.
Det ville være synd at sige. Diana Metcalfe snakker. Hun ler. Hun
tager ham med på nye, helt impulsive omveje. Og han har det
sjovere, end han har haft i mange år. Men hjemme i Zahirs

ørkenkongerige er man i fuld gang med at arrangere hans kommende
ægteskab. Hvor skørt det end lyder, så ville han ønske, at denne
vidunderlige, livlige - og helt igennem upassende kvinde - kunne

blive hans brud i stedet for...

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Prinsens hemmelighed/Chauffør for sheiken&s=dkbooks

