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Milliardærens jetsetbørn/Et hemmeligt løfte Catherine Mann Hent PDFMilliardærens jetsetbørnMens hun
gør et fly rent for iværksætteren Seth Jansen, finder Alexa Randall de mærkeligste glemte sager: hans etårige
tvillinger. Seth har brug for en midlertidig barnepige, og Alexa har brug for tid til at få en ny kontrakt i hus.
Så hun siger ja til et ophold på en luksuriøs ø i Florida ... og ja til en mand, hvis lidenskab får hende til at
tvivle på de valg, hun selv har truffet. Opholdet vækker minder om det privilegerede liv, hun har forladt.
Børnene minder hende om den familie, hun engang ønskede sig. Og nætterne med Seth er ... enestående.

Milliardæren kunne være hendes drømmemand, hvis han da ikke er helt uopnåelig for hende. Et hemmeligt
løfte Da prinsesse Noor bliver forrådt af sin forlovede, stikker hun af, men havner til alt uheld på en øde ø
sammen med netop den forhadte mand. Som tiden går, indser hun, at hun må overgive sig til ham - også selv

om det får uoverskuelige konsekvenser for deres fremtid!

 

Milliardærens jetsetbørnMens hun gør et fly rent for
iværksætteren Seth Jansen, finder Alexa Randall de mærkeligste

glemte sager: hans etårige tvillinger. Seth har brug for en midlertidig
barnepige, og Alexa har brug for tid til at få en ny kontrakt i hus. Så
hun siger ja til et ophold på en luksuriøs ø i Florida ... og ja til en
mand, hvis lidenskab får hende til at tvivle på de valg, hun selv har
truffet. Opholdet vækker minder om det privilegerede liv, hun har
forladt. Børnene minder hende om den familie, hun engang ønskede
sig. Og nætterne med Seth er ... enestående. Milliardæren kunne
være hendes drømmemand, hvis han da ikke er helt uopnåelig for
hende. Et hemmeligt løfte Da prinsesse Noor bliver forrådt af sin



forlovede, stikker hun af, men havner til alt uheld på en øde ø
sammen med netop den forhadte mand. Som tiden går, indser hun, at
hun må overgive sig til ham - også selv om det får uoverskuelige

konsekvenser for deres fremtid!
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