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Den succesfulde entreprenør Drew Jordan har været ansvarlig for sin familie siden forældrenes død. Nu søger
Drew frihed og er ikke interesseret i at være bundet. Han kan godt hjælpe med at arrangere sin brors tropiske
bryllup, men han skal aldrig selv stå foran præsten! Bryllupsarrangør Becky English har opgivet drømmen om
sit eget eventyr og fokuserer nu kræfterne på at få drømme til at gå i opfyldelse for andre. Hun nægter at lade

gommens kyniske om end uimodståelige bror stå i vejen. Men når deres sammenstød bliver til kys i
måneskinnet, vover de så at tro på, at deres egne drømme også kunne gå i opfyldelse? Sheikens modvillige
brud Jessica Sterling er rejst hele vejen fra Californien til ørkenstaten Bha'Khar for at finde sin afdøde mors
familie. At prins Kardahl Hourani af Bha'Khar, også kendt over hele verden som playboyprinsen, henter
hende personligt i lufthavnen, havde hun ikke ventet. Men det er ikke bliver den sidste overraskelse,

playboyprinsen har til hende … Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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