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ventet 10 år på, at Giancarlo Alessi skulle komme tilbage i hendes liv. Men den mand, hun engang blev
tvunget til at forråde, er ikke interesseret i at spørge om grunden eller høre på undskyldninger. Giancarlo

bliver chokeret over at opdage, at Paige arbejder som privatsekretær for hans mor, og hævntørsten blusser op i
ham. Han lokker hende med til Toscana, hvor hun skal lyde hans mindste vink. Men grænsen mellem hævn
og lidenskab bliver hurtigt sløret, og da Giancarlo og Paige opdager, at hun er blevet gravid, må han spørge
sig selv, om det virkelig er hævn, han er så desperat efter at få – eller det er hende!Med stjernerne som

vidne Det er som en drøm: duftene, menneskene, larmen fra basarerne. Morgan må knibe sig i armen. Aldrig
havde hun troet, at hun skulle havne her, da de ringede fra vikarbureauet og sagde, at hun havde fået et job i
to uger som selskabsdame. Og manden, over for hende i limousinen, der er noget næsten overjordisk over

ham. Hvis hun ikke vidste bedre, ville hun tro, at de uforglemmelige øjne kunne se direkte ind i hendes sjæl.
Tajik ved, hvad, og hvem, han vil have, da han ser sin mors nye selskabsdame. Han ved præcis, hvad han skal
gøre for at overbevise hende, og så længe stjernerne ser på ... Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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