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efter den perfekte hustru har ikke tid til at have en affære med en borgerlig. Men Adam Marconi’s
barndomsven og tidligere chauffør, Danielle St. Claire, har fået ham til at overveje en ændring i planerne.
Hvorfor kan de royale ikke have det lidt sjovt før de endelig slår sig til ro og stifter familie? Men det, der

skulle have været en hurtig affære, udvikler sig til noget seriøst. Og så befinder Prins Adam sig i et dilemma.
Skal han sige farvel til den ene kvinde, som sætter hans hjerte og krop i brand, eller skal han trodse alle regler
og forårsage den største skandale i dette århundrede?  Man skal aldrig sige aldrig Da Henry Bartholomew
efterlader en sæk fuld af penge til Tess, er hun godt klar over, at der må være en fælde i det. Og det er der:

Henrys nevø Evan! Evan trænger til at sætte tempoet lidt ned og hans onkel har tænkt, at lidt tid sammen med
Tess muligvis vil kunne få ham til at slappe af og finde ud af, hvad der virkelig tæller i livet. Desværre er de

ting, som Tess får lyst til at gøre sammen med Evan alt andet end afslappende! En romantisk
kærlighedshistorie fra Harlequin
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