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Spil spillet, Emma/Et helt nyt liv Sharon Kendrick Hent PDF Spil spillet, Emma Meget få tør udfordre den
græske stormagnat, Zak Constantinides, der ejer hoteller over hele verden. Han er hård, han er kontant, han er
chefen og alle ved det! Da det viser sig, at hans indretningsarkitekt i London har slået sine golddigger-kløer i
hans lillebror, løser Zak problemet ved at forflytte hende til New York, hvor han har sit hovedsæde. Emma
har helt sikkert flere skeletter i skabet end de fleste, men Zaks bror er ikke et af dem. Fristelsen til at pille sin
arrogante og tyranniske chef ned fra piedestalen bliver for stor for Emma, så mens hun arbejder for ham i New
York, spiller hun den tildelte rolle til perfektion. Zak forventer, at Emma er en slem pige … og hun skuffer
ham ikke. Et helt nyt liv Han er stolt, stærk og lidenskabelig ... tør hun overgive sig til ham? Shahir har det
faste princip, at han aldrig går i seng med en jomfru, men så møder han Kirsten. Hun er uskyldig, ludfattig og
aldeles uimodståelig ... inden længe er hun gravid og venter ørkenprinsens barn! Hans ære giver ham ikke

noget valg: Kirsten skal være hans brud!
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Han er stolt, stærk og lidenskabelig ... tør hun overgive sig til ham?
Shahir har det faste princip, at han aldrig går i seng med en jomfru,
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