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Natalie tror ikke på kærlighed, begær ja, men kærlighed, nej. Men da hun til et sidste-øjebliks-bryllup står
over brudens hotte bror, og hendes teenageforelskelse er hun fristet. Colin Russel er ikke en teenager mere og

han får Natalie til at længes.

Fristelsen

Som den ældste har Chadwick Beaumont ofret alt for familien, men han svor at han aldrig ville blive som sin
far. Så han har holdt sig fra fristelsen, hans sekretær Serena Chase. Men nu har alt ændret sig og tiden er

kommet til at gå efter hvad han selv ønsker, nemlig Serena ...

Efter majestætens ønske

Da Andi Blakes chef accepterer at blive konge i et fjernt land, følger hun villigt med. Til trods for hendes
loyalitet har Jake Mondragon aldrig vist hende nogen personlig interesse. Altså før Andi mistede

hukommelsen og glemte, at hun ikke skulle kaste sig i armene på sin chef ...
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