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Den succesrige arkæolog, Charlotte Greenstone, har ikke plads til en mand i sit liv, så hun er nødt til at
opfinde en. For at dække over sin hvide løgn, beder hun den gudeskønne Greyson Tyler om at give sig ud for

at være hendes forlovede …

Greyson føler sig fristet af Charlottes flotte former og kan ikke lade være med at forlange noget til gengæld.
Han er villig til at spille hendes forlovede, hvis han får lov at blive i rollen når ingen kigger med! Charlotte er
tiltrukket af Greyson, men hun er godt klar over, at det aldrig kan blive til mere end en kort affære med ham

… eller kan det?

Hvad fortiden gemmer

Kan et spædbarn føre dem sammen?

Max Jardine opfører sig altid som en dominerende storebror over for Gemma. Lige bortset fra en enkelt aften
for fem år siden … en aften, de aldrig siden har talt om. Før nu, hvor Gemma flytter ind i Max' hjem langt ude

på landet for at hjælpe ham med at passe en venindes barn ...

Det forvirrer Gemma at se den stædige, flotte Max med et lille barn i favnen … næsten lige så meget, som det
vækker Max' interesse at se lille Gemma som en voksen kvinde! Og der bliver en mere og mere trykket

atmosfære, efterhånden som de omsider ser fortiden i øjnene …
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