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Min aften med debutanten"  – Denne lidet flatterende artikel af Nolan Adams var det, der startede det hele.
“Debutanten" er Maryanne Simpson, skribent ved en konkurrerende Seattle avis, som tilfældigvis ejes af

Maryannes far. Selv om hun er rasende over Nolans arrogante mening om hende, bestemmer Maryanne sig til
at den benhårde, streetwise journalist havde ret i noget af det, han skrev: Hendes tilværelse er for nem. Hun

ønsker at stå på egne ben. Samtidig ønsker hun, at Nolan respekterer hende. Ja, at han mere end bare
respekterer hende … Hun siger op, forlader sin luksuslejlighed og nægter at bruge mere af sin formue – en

omvendt Askepot-historie, hvor Nolan er den meget modstridende prins.

 

Forbudte tanker

Grant Cortez er ranchejer, mangemillionær og oven i købet en sexet mand. Men han er også Zoes ven siden
barndommen, og er tilsyneladende også grunden til, at hun ikke kan føle noget for andre mænd.

Grant har svært ved at holde fingrene fra Zoe, men da hun er hans bedste ven, og appellerer i meget høj grad
til hans beskyttertrang, så i hans verden er hun også forbudt område. Derfor har han lavet en regel om, at han

ikke må kysse eller røre.

Men heldigvis er der nogle regler, der kun er til, for at blive brudt.
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