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Endelig skal den lange kamp afgøres. Brad og Abby har konkurreret mod hinanden hele livet, så det havde
været mærkeligt, hvis ikke de også konkurrerede om den prestigefyldte post som formand for Texas

Cattleman's Club. Men nu hvor de nærmer de sig slutningen på deres lange valgkamp, virker det bare ikke så
vigtigt længere.

Brad har adopteret sin afdøde brors baby og Abby har hjulpet ham med at passe den lille pige. Da de
tilfældigvis havner under misteltenen under forberedelserne til det årlige julebal, tager en helt ny udfordring

sin begyndelse …

I solkongens rige

Deres farceagtige ægteskab vil redde hans kongerige. Og i bytte for en arving vil han give sin tilkommende
hustru Aliyah hvad som helst, bortset fra den tillid og kærlighed, hun så inderligt ønsker sig.

Da Kamal pludselig afsluttede deres hede affære flere år tidligere, lovede han sig selv, at hun aldrig mere
skulle få lov at stjæle hans hjerte. Kun idioter lader sig styre af følelser. Og kun en kvinde som Aliyah vil

vove at udfordre en konge i et passioneret magtspil ...
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Endelig skal den lange kamp afgøres. Brad og Abby har konkurreret
mod hinanden hele livet, så det havde været mærkeligt, hvis ikke de
også konkurrerede om den prestigefyldte post som formand for

Texas Cattleman's Club. Men nu hvor de nærmer de sig slutningen
på deres lange valgkamp, virker det bare ikke så vigtigt længere.

Brad har adopteret sin afdøde brors baby og Abby har hjulpet ham
med at passe den lille pige. Da de tilfældigvis havner under

misteltenen under forberedelserne til det årlige julebal, tager en helt
ny udfordring sin begyndelse …

I solkongens rige

Deres farceagtige ægteskab vil redde hans kongerige. Og i bytte for
en arving vil han give sin tilkommende hustru Aliyah hvad som

helst, bortset fra den tillid og kærlighed, hun så inderligt ønsker sig.

Da Kamal pludselig afsluttede deres hede affære flere år tidligere,
lovede han sig selv, at hun aldrig mere skulle få lov at stjæle hans
hjerte. Kun idioter lader sig styre af følelser. Og kun en kvinde som



Aliyah vil vove at udfordre en konge i et passioneret magtspil ...
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