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repræsentative pligter og den stramme hofetikette, og hun har besluttet sig for at prøve at leve et ganske

almindeligt liv i en periode. Hun er forberedt på lidt af hvert, men hun havde ikke regnet med, at hendes nye
chef, Corran McKenna ville slå benene væk under hende. Det er befriende, at han ser hende som en

almindelig kvinde og ikke kender noget til hendes liv som kongelig. Hun er fristet til at indlede en kort affære
med ham, men hvad vil der ske, når hendes identitet bliver afsløret?   Berusende lykke Af alle de tjenester,
hendes elskede far kunne bede hende om, var det at hjælpe Clint McPherson det sidste, Brandy King havde
lyst til. Men selvfølgelig vidste hendes far ikke, at hans trofaste assistent engang havde afvist Bradys kys. Nå,

men det var dengang. På en eller anden måde virkede Clint mere utilnærmelig. Og han havde tilføjet et
hemmelig våben til sit arsenal af charme: en lille pige, som manglede en mor. Men Brady ville ikke være mor.

Hun kunne ikke en gang skifte ble. Til gengæld skulle hun nok være kvinde for at vise Clint, at der altid
havde været noget mellem dem ... En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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