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Skandale ni måneder efter bryllupsnatten!

Nico Eliades er tilbage på den idylliske græske ø Xanos for at afdække familiens mørke hemmeligheder. Han
kan ikke undgå at lægge mærke til bruden i en krøllet brudekjole, som sidder på hotellets trappe …

Constantines planlagte ægteskab er forbi, før bryllupsnatten overhovedet er gået i gang. Hun er en ydmyget
og jomfruelig brud, som længtes efter at føle sig begæret, og hun oplever hvidglødende lidenskab under
Nicos erfarne hænder. Men deres ene nat sammen bringer mere end blot skam over Constantine og hendes

familie … Constantine har intet andet valg end at afsløre sin chokerende hemmelighed for Nico, men hendes
fingre skælver alligevel, da hun ringer til Eliades Enterprises.

Kærlighedens spilleregler

Tre dage og nætter sammen med en sheik.

Emir var den stolte søn af en sheik. Han var tronarving og vant til at få, hvad han ville have. Og han ville
have Lydia. I tre dage – og nætter – opfyldte han alle hendes ønsker og deres lidenskab var grænseløs. Lydia

vidste, at hun havde brudt reglerne ved at forelske sig i ham. For sent gik det op for hende hvorfor ...
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