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Josefine och kronprinsen Jessica Storbjörk Hent PDF Forlaget skriver: "Utan att hon märkt det stod plötsligt
Adam alldeles bredvid henne. Hon hoppade till av förvåning och vände sig mot honom lite väl hastigt att hon
kom för nära och råkade knuffa till honom. Båda höll på att ramla omkull men Adam fann sig snabbt och tog

stöd i bordet. Han drog henne intill sig så att hon stod med näsan mot hans bröst samtidigt som han
fortfarande höll henne i ett fast grepp. Hon såg upp på honom och fick ett snett leende tillbaka. Han släppte

henne snabbt men skadan var redan skedd."

Den stora dagen är här, Sveriges kronprins Adam ska delta vid ett möte på Josefines kommunikationsbyrå.
Trots veckor av förberedelser går allt fel precis innan mötet ska börja, Josefines kollega är med i en bilolycka
och tekniken för presentationen fungerar inte. Dessutom blir den vanligtvis pratglada kommunikatören nästan
mållös när kronprinsen anländer till kontoret. Mötet blir trots allt detta en succé, men irriterande nog faller
Josefine för den stilige prinsen. Hon, som vanligtvis vet bättre än att jaga efter killar hon vet att hon inte kan
få, begraver sig i arbete. Samtidigt, på andra sidan ett regnigt Stockholm, tänker kronprinsen på det rödhåriga

yrvädret med fräknar på näsan som han träffade vid ett möte på en kommunikationsbyrå några veckor
tidigare.Jessica Storbjörk är en älskad författare, som har skrivit inspirerande verk. Hon är vid sidan av

författaryrket även content writer och webbredaktör, med stor erfarenhet inom branschen.

 

Forlaget skriver: "Utan att hon märkt det stod plötsligt Adam alldeles
bredvid henne. Hon hoppade till av förvåning och vände sig mot
honom lite väl hastigt att hon kom för nära och råkade knuffa till
honom. Båda höll på att ramla omkull men Adam fann sig snabbt
och tog stöd i bordet. Han drog henne intill sig så att hon stod med
näsan mot hans bröst samtidigt som han fortfarande höll henne i ett
fast grepp. Hon såg upp på honom och fick ett snett leende tillbaka.

Han släppte henne snabbt men skadan var redan skedd."

Den stora dagen är här, Sveriges kronprins Adam ska delta vid ett
möte på Josefines kommunikationsbyrå. Trots veckor av

förberedelser går allt fel precis innan mötet ska börja, Josefines
kollega är med i en bilolycka och tekniken för presentationen

fungerar inte. Dessutom blir den vanligtvis pratglada
kommunikatören nästan mållös när kronprinsen anländer till

kontoret. Mötet blir trots allt detta en succé, men irriterande nog
faller Josefine för den stilige prinsen. Hon, som vanligtvis vet bättre
än att jaga efter killar hon vet att hon inte kan få, begraver sig i
arbete. Samtidigt, på andra sidan ett regnigt Stockholm, tänker

kronprinsen på det rödhåriga yrvädret med fräknar på näsan som han
träffade vid ett möte på en kommunikationsbyrå några veckor
tidigare.Jessica Storbjörk är en älskad författare, som har skrivit
inspirerande verk. Hon är vid sidan av författaryrket även content
writer och webbredaktör, med stor erfarenhet inom branschen.
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