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Papirprinsessen Erin Watt Hent PDF Mød 17-årige Ella Harper, high school-studerende om dagen, stripper
om natten.

Ella er en overlever. Hendes mor er død, og hun har aldrig mødt sin far. En dag dukker den stenrige Callum
Royal op og præsenterer sig som hendes afdøde fars bedste ven. Han tilbyder hende et hjem, penge og
muligheden for at tage en uddannelse på en prestigefyldt skole. Det er ikke et svært valg. Så selvfølgelig

lader hun sig ikke stoppe af, at Callums fem teenagesønner nægter at acceptere hende som en del af familien
og gør deres bedste for at gøre livet surt for hende.

Ella må lære at navigere i en guldindfattet verden af magtspil, sex og hævn, hvor grænser er til for at
overskrides, og prestige og penge er alt.

Men Reed Royal kryber langsomt ind under huden på hende. Enhver kan se, at han har hemmeligheder, der
ikke tåler dagens lys. Og at det er en dårlig ide at få følelser for en Royal, ved Ella godt. Selvfølgelig ved hun

det…

Cruel intentions møder Gossip girl i denne besættende første del af serien om Ella Harper og den stenrige
Royal-familie.
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far. En dag dukker den stenrige Callum Royal op og præsenterer sig
som hendes afdøde fars bedste ven. Han tilbyder hende et hjem,
penge og muligheden for at tage en uddannelse på en prestigefyldt
skole. Det er ikke et svært valg. Så selvfølgelig lader hun sig ikke
stoppe af, at Callums fem teenagesønner nægter at acceptere hende
som en del af familien og gør deres bedste for at gøre livet surt for
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Ella må lære at navigere i en guldindfattet verden af magtspil, sex og
hævn, hvor grænser er til for at overskrides, og prestige og penge er

alt.

Men Reed Royal kryber langsomt ind under huden på hende. Enhver
kan se, at han har hemmeligheder, der ikke tåler dagens lys. Og at
det er en dårlig ide at få følelser for en Royal, ved Ella godt.

Selvfølgelig ved hun det…

Cruel intentions møder Gossip girl i denne besættende første del
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