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Welkom in het koninklijk paleis! Welk meisje wilde geen prinses zijn? Welke vrouw heeft niet gedroomd van
die prins op het witte paard? (Kroon)prinsen en -prinsessen hebben altijd al tot de verbeelding gesproken, en
dat is nu natuurlijk niet anders. Speciaal ter gelegenheid van de troonswisseling, waarbij er in Nederland voor
het eerst in ruim 100 jaar weer een koning op de troon komt, hebben wij een selectie gemaakt uit onze meest
romantische verhalen waarin de troon een grote rol speelt.
Lees, geniet en leef mee met onze koninklijke hoofdpersonen. De e-bundel Liefde op de troon bevat de
volgende vier boeken: (1) PRINSELIJK VERLEID van KATE HEWITT - Het leven van een kroonprins gaat
niet over rozen, vooral niet als die kroonprins eigenlijk tweede keus is. Prins Leopold van Amarnes doet er
alles aan om geaccepteerd te worden door zijn oom, de koning, maar is hij opgewassen tegen diens gemene
plannen waarbij een onschuldige vrouw als pion wordt gebruikt? (2) ESCORTE NAAR GELUK van
SANDRA HYATT - Alexia Wyndham Jones reist af naar San Philippe voor haar verloving met kroonprins
Adam. Haar begeleider is Adams jongere broer Rafe, beter bekend als Prins Playboy.
Omdat Adam het erg druk heeft met zijn werkzaamheden, leert Lexy Rafe steeds beter kennen en waarderen.

Heeft ze misschien de verkeerde prins gekozen? (3) KONINKLIJKE CHANTAGE van LYNN RAYE
HARRIS - Na de dood van zijn halfbroer wordt Enzo Cavelli de kroonprins van Montebianco. Om de banden
met buurland Monteverde te verbeteren en vrede en welvaart voor zijn onderdanen te garanderen, moet Enzo
trouwen met prinses Antonella. Maar dan ontmoet hij zijn jeugdliefde opnieuw en doet hij een verbijsterende
ontdekking die alles verandert. (4) FONKELENDE LIEFDE van MICHELLE CELMER - Het leek zo perfect:
een huwelijk tussen kroonprinses Melissa van Morgan Isle en kroonprins Christian van Thomas Isle om de
slechte verstandhouding, die al eeuwenlang tussen beide eilanden bestaat, te verbeteren. Melissa denkt dat ze
een gouden toekomst tegemoet gaat, tot blijkt dat niet alles is wat het lijkt. Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.

