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Angelo Bellandini frier til Natalie Armitage, stikker hun halen mellem benene. Ikke fordi der mangler

lidenskab i forholdet, men fordi hun i en tidlig alder har lært ikke at knytte sig til nogen. Fem år senere frier
Angelo igen. Men denne gang er motivet ikke forelskelse, men hævntørst. For at beskytte sin familie må
Natalie give ham sit ja. Men hun er alt andet end en føjelig brud. Angelos erfarne hænder kan måske få

hendes blod til at brænde, men vil han nogen sinde nå ind til hendes frosne hjerte?Magtens sødme Efter at
have danset tæt og intimt med en prins fra mellemøsten til en venindes bryllup, møder Rose op på jobbet
mandag morgen og får et chok: Hun er blevet hyret til en opgave for prins Khalim og skal rejse med ham til
hans land, Maraban. Rose flyver ned til Khalims ørkenpalads i hans privatfly og han behandler hende mere
som en prinsesse end som en ansat. Men hun er godt klar over, at hun aldrig kan blive hans brud. Han må
bøje sig for skæbnen og landets traditioner og vælge en hustru fra sit eget land. Efterhånden bliver de så
tiltrukket af hinanden, at hun ikke kan modstå ham længere. Men vil hun nogensinde blive andet end hans

elskerinde?   Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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