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Kate Edwards hader hurtige biler, for hun har mistet både sin bror og sin far i bilulykker. Nu er hun tvunget til
at tage til Monte Carlo for at interviewe Cristiano Maresca, en af verdens bedste racerkørere og en notorisk

kvindebedårer!

Men mærkværdigt nok, så de en hel del til fælles. De tilbringer en lidenskabelig nat, hvor Cristiano afslører
en mørk hemmelighed for Kate. Men dagen efter går det galt! Cristiano involveres i en ulykke og er få

millimeter fra at miste livet, og Kate kan ikke få kontakt til ham, førend fire år senere!

Lige før og næsten...

Den lækre millionær Rhys Maitland er led og ked af kvinder, der kaster sig over ham, blot fordi hans navn er
identisk med succes. Så da han møder Sienna, skjuler han sandheden for hende og beslutter sig for at deres

møde kun skal vare en nat.

Men Sienna har sine egne hemmeligheder og gør alt for at skjule den fortid, som har præget hele hendes liv.
Så da de begge forstår, at en enkelt nat sammen ikke rækker, er sandhedens time kommet. De må vise sig for

hinanden, præcis som de er, på alle måder!

Prinsessens bryllupsønske

Prinsesse Shoshauna af B’Ranasha har fulgt de royale konventioner i hele sit liv. Hendes største ønske er
frihed - og at gifte sig af kærlighed. Da hun kommer i fare bliver hun skjult på en eksotisk ø, hvor soldaten

Jake Ronan skal beskytte hende.

Mens Shoshauna er sammen med Jake, føler hun sig lykkelig for første gang i sit liv. Men tør hun
overhovedet drømme om, at hun, der er kongelig, kan blive gift med denne barske soldat?
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