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Efter en magisk nat med flotte og mystiske Majed er Sarah blevet gravid, og nu er hun i tvivl, om hun skal
røbe sin hemmelighed. Hun elsker allerede barnet, men vil den inkarnerede ungkarl Majed have det på

samme måde?

Da han erfarer, at han skal være far, ændrer det alt for Majed. Det er på tide at se virkeligheden i øjnene og
afsløre sin sande identitet som prins af Keddah Jaleel! Han vil elske at gøre Sarah til sin sheika, men han er
først nødt til at overbevise hende om, at hun ikke blot skal forvente et lidenskabsløst fornuftsægteskab …

Milliardærens babynødråb

Det er ikke uden grund, at den succesrige direktør og milliardær, Matt Patterson, i daglig tale kaldes Iceman.
Han har opbygget sin virksomhed ved hjælp af iskolde beslutninger og han har ry for at være nådesløs. Nu
står han overfor sit livs største udfordring for han har fået forældremyndigheden over den yndige lille Bella.
Til hans held tilbyder Claire Kincaid fra adoptionsbureauet at lege midlertidig mor. Det kan godt være, at en
lykkelig familie aldrig har været en del af Matts planer, men Claire og den lille Bella åbner hans øjne for et

liv, han aldrig ville kunne købe for penge.
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