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Brudebuketten/Prinsesse på prøve Jennifer Faye Hent PDF Brudebuketten Sofia Moore arbejder som
stuepige på et græsk feriested, men har planer om at rejse hjem til Staterne og tage en uddannelse. Men
skæbnen vil, at hun fristes til en nat med en forretningsmand, grækeren Niko Stravos, hvorefter der bliver

vendt op og ned på hendes liv. Sofia vil følge sin plan og klare sig selv, men Niko får chancen for at få et helt
andet indhold i sit liv, begyndende med en rejse tilbage til fortiden, hvor han langsomt bliver bevidst om,
hvordan hans fremtid skal være. Men der er hele tiden noget, han glemmer … Prinsesse på prøve Caro
Cartwright er lige blevet single og har besluttet, at hun vil leve et helt almindeligt liv – og have en helt

almindelige mand – men hun kan ikke sige nej, da hendes bedste veninde, prinsesse Lotty, beder hende om at
give sig ud for at være prins Philippe af Montluces nye kæreste. Philippe er vant til at omgive sig med skønne
kvinder, og han er sikker på, at deres nummer hurtigt bliver gennemskuet. Hvordan skulle han kunne forelske
sig i en kvinde som Caro, der hverken er smuk eller sofistikeret? Men Caro er hurtig til at vinde alles hjerter –
også hans. Kan Philippe overtale Caro til at leve et usædvanligt liv som prinsesse af Montluce? Romantisk

kærlighedshistorie fra Harlequin
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