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På egne vilkår/Charmøren/En uønsket arv Miranda Lee Hent PDF På egne vilkårMed sin charme og sine
mange millioner er Byron Maddox ikke vant til at blive afvist. Og han er ikke vant til kvinder, der ikke
ønsker at gøre indtryk på ham. Så mødet med den afmålte kontorassistent, Cleo Shelton, gør derfor et

uudsletteligt indtryk på Byron, og han fortrylles og fascineres af hende. Charmøren Sabrina Summerville er
opdraget til at skulle giftes ind i Velas kongefamilie som led i en politisk øvelse, og hun har accepteret, at det

er hendes pligt at gifte sig med kronprins Luis. Men mødet med hans yngre bror, Sebastian, skaber uro i
hendes verden.  En uønsket arv Lucan St. Claire nægter at bære sin titel som den 15. hertug af Stourbridge.
Han vil ikke have noget at gøre med sin arv eller det majestætiske gods på landet. Så da han er nødt til at
vende tilbage til sin families gods, tager han sin nye assistent Lexie Hamilton med sig i håb om, at hun kan

adsprede ham.
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