
Til jul / Den skjulte datter / Hendes
ørkenbryllup

Hent bøger PDF

Rachael Thomas
Til jul / Den skjulte datter / Hendes ørkenbryllup Rachael Thomas Hent PDF Til jul Slægtsforskeren Lydia

Carter-Wilson er dybt chokeret over den gæld, hendes far har opbygget i hendes navn. Så henvender
magnaten Raul Valdez sig til hende med et uhyrligt forslag. Hvis hun vil hjælpe ham med at få fat i hans arv,
vil han betale hendes gæld og redde hendes plettede ry. Den skjulte datter Både den stenrige Matias Rivero
og køkkenchef Sophie Watt bærer rundt på små hemmeligheder, som de hver især i det skjulte forsøger at
gøre op med og dække over. Da de ramler sammen i en lang, lidenskabelig weekend, må det gå galt ...

Hendes ørkenbryllup For festarrangøren Avery Scott er ingen opgave er for stor, dyr eller svært. Hendes
begivenheder er kendt verden over. Nu er hun ansvarlig for at organisere af Prinsen af Zubrans bryllup, og
pludselig står Avery med et dilemma. Prinsen er nemlig hendes ex, og den mand, hun stadig drømmer om.
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