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almindelig pige med meget lidt erfaring hvad forhold angår. Sander Volakis er en styrtende rig og flot græsk
entreprenør. Hvad kan de to have til fælles? Meget lidt – udover en overvældende fysisk tiltrækning. De har
kun kendt hinanden i få uger, da Sander bliver presset til at gifte sig med Tally. Og netop som de tror, at deres
korte ægteskab er forbi, bliver de genforenet. Den gensidige fysiske tiltrækning er stærkere end nogensinde,
men er alle kort lagt på bordet? Sander har en skjult årsag til at ville have sin hustru tilbage – og Tally har

også en hemmelighed. Hun kom med solen Deanna har brug for at få et job et sted, hvor hun også kan bo, og
Jay Masters annonce om en barnepige lyder perfekt. Men bare et blik på Jay og hans to søde piger får Deanna
til at forstå, at hendes hjerte er i fare. Jay er enkemand og vil ikke have en ny kvinde i sit liv, så hvordan kan

Deanna få ham overbevist, at han har brug for en kone? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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