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Indiens juvel Louise Allen Hent PDF Indiens juvel Anusha Laurens er i fare. Som datter af en indisk

prinsesse og en magtfuld engelsk handelsmand med tilknytning til det Ostindiske Kompagni er hun den
perfekte skakbrik i det politiske spil i Indien. Men på trods af den truende fare nægter hun at vende tilbage til
den far, som vendte hende ryggen, da hun var barn. Den arrogante angrezi major Nicholas Herriard får til
opgave at bringe denne dragende prinsesse sikkert frem til hendes nye liv i Calcutta. Nicks mission er

udelukkende at eskortere og beskytte hende på denne farefulde rejse – men under den brændende indiske sol
udvikler de en gensidig tiltrækning, der er både forbudt og overraskende for dem begge. Den smukke og
egensindige prinsesse sætter Nicks tålmodighed og æresfølelse på prøve – ikke mindst da han står tilbage

med kun én mulighed for at beskytte Anusha: at gifte sig med hende. Men Ganges-flodens hurtigtstrømmende
vande har en anden skæbne i vente for dem, og pligten kan kræve, at de må skilles for altid

 

Indiens juvel Anusha Laurens er i fare. Som datter af en indisk
prinsesse og en magtfuld engelsk handelsmand med tilknytning til
det Ostindiske Kompagni er hun den perfekte skakbrik i det politiske
spil i Indien. Men på trods af den truende fare nægter hun at vende
tilbage til den far, som vendte hende ryggen, da hun var barn. Den
arrogante angrezi major Nicholas Herriard får til opgave at bringe
denne dragende prinsesse sikkert frem til hendes nye liv i Calcutta.
Nicks mission er udelukkende at eskortere og beskytte hende på
denne farefulde rejse – men under den brændende indiske sol
udvikler de en gensidig tiltrækning, der er både forbudt og

overraskende for dem begge. Den smukke og egensindige prinsesse
sætter Nicks tålmodighed og æresfølelse på prøve – ikke mindst da
han står tilbage med kun én mulighed for at beskytte Anusha: at gifte



sig med hende. Men Ganges-flodens hurtigtstrømmende vande har en
anden skæbne i vente for dem, og pligten kan kræve, at de må skilles

for altid

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Indiens juvel&s=dkbooks

