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Ingen kommer forbi Prins Amjad Aal Shalaans forsvarsværker. Ingen. Men da Prinsesse Maram dukker op til
Amjads galla i stedet for sin far, ødelægger hun Amjads planer om at tage noget tilbage, der er blevet stjålet

fra hans familie.

Amjad ser rødt … og bruger en sjælden sandstorm til at gøre hende til sin lidenskabs fange. Da Maram er
bragt i sikkerhed af den mand, hun altid har elsket uden at kunne få, ved hun, at hun har én chance for at få
ham til at se hende som en kvinde. Hans kvinde. Men da den umulige prins og den ustoppelige prinsesse
finder ly for stormen, er ingen af dem parate til det, der kommer, efter deres lidenskab får frit løb …

Beths hemmelighed

Nico Jordans verden brød sammen, da hans elskede kæreste, Beth, forrådte ham ved at gifte sig med hans
bror. Nu, fem år senere, er Kent død, og Nico kræver svar. Men han kræver mere end det. Da Nico og Beth
genser hinanden, drages de ubønhørligt mod hinanden igen. Beth har aldrig glemt Nico, den eneste mand,
hun nogensinde har elsket, men hun ved, at hun må modstå ham. Giver hun efter for sit begær bare en enkelt

nat, risikerer hun, at hendes hemmelighed afsløres, en hemmelighed, der vil true mere end bare deres
kærlighed.
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