
Sheikens forførerske /Jagten på sandheden
Hent bøger PDF

Olivia Gates
Sheikens forførerske /Jagten på sandheden Olivia Gates Hent PDF Sheikens forførerske Strandet med

sheiken! Han redder gidslet Talia Burke fra sin kongefamilies rivaliserende klan og tager hende i sin stærke
omfavnelse. Men Prins Harres Aal Shalaan opdager hurtigt, at der er mere til den modige skønhed, end han
tror. Talia er i besiddelse af information, som er livsvigtig for at beskytte hans elskede kongerige … og hun
har gode grunde til ikke at stole på ham. Strandet sammen i en oase i ørkenen, kan Talia ikke modstå Harres.
Og dog, selv om hans sydende forførelse hypnotiserer hende, vil hans loyalitet over for sin familie og sit
kongerige gøre dem til fjender for evigt. At falde for sheiken vil være hendes hjertes største fejltagelse …

men hun er bange for, at det allerede er for sent … Jagten på sandheden Da Bryn efter seks år vender tilbage
til den ranch, hvor hun har tilbragt det meste af sin barndom, er det ikke alle, der modtager hende med lige
åbne arme. Trent Sinclair har ikke glemt, hvorfor hun i sin tid forlod ranchen, og han stoler ikke på hende.
Men samtidig vækker gensynet stærke følelser i ham. Bryn er ikke kun kommet for at blive genforenet med
gamle venner og slå en streg over fortiden. Hun er også opsat på samtidig at sikre sin lille søns fremtid og
sørge for at retfærdigheden sker fyldest. Mødet med Trent slår benene væk under hende. Hun er aldrig

kommet sig over ham. Men vil hun nogensinde kunne overbevise ham om, at det var hende, der i sin tid blev
offer for hans afdøde brors løgne og ikke omvendt?
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Talia Burke fra sin kongefamilies rivaliserende klan og tager hende i

sin stærke omfavnelse. Men Prins Harres Aal Shalaan opdager
hurtigt, at der er mere til den modige skønhed, end han tror. Talia er i

besiddelse af information, som er livsvigtig for at beskytte hans
elskede kongerige … og hun har gode grunde til ikke at stole på
ham. Strandet sammen i en oase i ørkenen, kan Talia ikke modstå

Harres. Og dog, selv om hans sydende forførelse hypnotiserer hende,



vil hans loyalitet over for sin familie og sit kongerige gøre dem til
fjender for evigt. At falde for sheiken vil være hendes hjertes største
fejltagelse … men hun er bange for, at det allerede er for sent …
Jagten på sandheden Da Bryn efter seks år vender tilbage til den
ranch, hvor hun har tilbragt det meste af sin barndom, er det ikke

alle, der modtager hende med lige åbne arme. Trent Sinclair har ikke
glemt, hvorfor hun i sin tid forlod ranchen, og han stoler ikke på

hende. Men samtidig vækker gensynet stærke følelser i ham. Bryn er
ikke kun kommet for at blive genforenet med gamle venner og slå en
streg over fortiden. Hun er også opsat på samtidig at sikre sin lille
søns fremtid og sørge for at retfærdigheden sker fyldest. Mødet med
Trent slår benene væk under hende. Hun er aldrig kommet sig over
ham. Men vil hun nogensinde kunne overbevise ham om, at det var
hende, der i sin tid blev offer for hans afdøde brors løgne og ikke

omvendt?
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