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Stern havde en affære med Becca Tuntenstall. Da han støder på hende igen, indser natklubejeren, at
lidenskaben mellem dem stadig er rødglødende. Han må have hende. Denne gang vil han lære hende bedre at

kende ... Måske endda lade forholdet udvikle sig uden for soveværelset. Men Becca har holdt på en
hemmelighed … De har en søn. Pludselig er Cams plan ikke så klar længere. Han ønsker at være en del af
barnets liv. Men er han parat til at tilgive kvinden, der har ført ham bag lyset?   Lige før alteret Det er ikke
spor nemt for eventmanager Kara Kincaid at planlægge sin søsters bryllup, for hun skal giftes med den mand,
Kara har været lun på siden sin pureste ungdom. Og lettere bliver det ikke, da hendes søster aflyser det hele,
og brudgommen begynder at udvise stor interesse for hende selv. Men helt umuligt bliver det, da hun ender i
hans seng. Hotelmagnaten Eli Houghton tror endelig efter en lidenskabsløs forlovelse med Karas søster, at
han har fundet den eneste ene for ham. Hans mål er nu at få overbevist Kara om, at han ikke har nogen skjult

dagsorden, og at det er hende, han elsker. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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