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for din familie? Hvor langt vil du gå for at undgå familie? Raúl og Estelle har forskelligt udgangspunkt og
forskellige motiver, da de indgår et midlertidigt fornuftægteskab. Men hvor den festglade playboy fra den
spanske sydkyst spiller med fuldstændig åbne kort, lader den jomfruelige arkitekturstuderende fra London,
som om hun er en erfaren escortpige. Hvor længe kan Estelle spille skuespil for at redde sin familie? Og
hvordan reagerer den spanske millionær, der er vant til stilige, erfarne blondiner, når det går op for ham, at
hans nye, alt for uskyldige brud har narret ham? Raúl lever i skyggen af fortiden og Estelle i skyggen af
fremtiden, men måske de skulle mødes på midten og satse på nutiden, sammen ... Ørkenprinsens frieri

Tiden er ved at rinde ud for prins Samman! For at blive kronet til konge skal han gifte sig, men han har afvist
alle sine rådgiveres forslag. Men så bliver han fængslet af et par honningfarvede øjne, og han vælger Bria til
sin brud! Bria Green er en intelligent, uafhængig, moderne kvinde. Da Samman siger til hende, at han er
sikker på, at hun vil sige ja til hans frieri, før ugen er omme, er Bria overbevist om, at prinsen ikke får sin
vilje! Men i Adhara-ørkenens brændende hede kan Sammans kys måske får Bria til at skifte mening ... En

romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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