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Sneet inde på slottet/Prinsen og kokkepigen Fiona Harper Hent PDF Sneet inde på slottet Faith McKinnon er
ved at drive den engelske adelsmand Marcus Huntington til vanvid! Hun kom egentlig til hans slot for at
reparere en meget sjælden glasmosaik, men Marcus kan ikke få tankerne fra hende. Hun skjuler sig bag en

livlig facade, men for Marcus er hun lige så let at se igennem som det vindue, hun arbejder med. Bag facaden
ser han en sårbar kvinde, som han finder yderst tiltrækkende. Hverken Marcus eller Faith tror på eventyr, men

da de sner inde på godset, føles det alligevel som den rene magi. Den bedste gave for dem ville være at
opdage, at en lykkelig slutning er mulig... Prinsen og kokkepigenMel Watson er bare en helt almindelig
pige, indtil en taxatur bliver en invitation til et helt nyt liv. Det er først, da hun hører chaufføren blive tiltalt
”Deres Højhed”, at det går op for hende, at hun er snublet lige ind i et eventyr. Prins Rikardo har hentet den
forkerte pige, og nu mangler han en prinsesse. Mel er meget langt fra den kyniske snob, han havde regnet
med. Faktisk er hun så blød, at han bliver helt bange. For prins Rikardo har valgt kærligheden fra. Han vil
bare have en midlertidig hustru - men det er fristende at fri for alvor til denne søde, almindelige pige.
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