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Chance Lassiter føler sig godt tilpas på en hest, ikke foran et kamera. Men PR-eksperten Felicity Sinclair tror,
at han vil være den perfekte talsmand, når det drejer sig om at genoprette Lassiter-familiens plettede image.
Der er ikke meget, den velhavende ranchejer ikke vil gøre for sin familie, så han inviterer den sexede PR-
ekspert ud på sin ranch og spekulerer på, om hun vil gå til bunds eller svømme på hans territorium. Snart er
det ham, som er ved at drukne, i lidenskab. Denne storbypige forstår virkelig at styre sit liv. Men når det
drejer sig om at styre ham? Det er på tide, Chance viser Felicity, hvad en rigtig cowboy er. Kvinden han

måtte ejeMultimillionæren Donovan Tolley har alt - penge, et godt udseende og masser af sexappeal. Men
intet af det kan give ham det, som han virkelig ønsker sig. Nemlig den skønne Cassidy Franzone tilbage i
hans seng - nu! Men at overbevise Cassidy om at gifte sig med ham uden en glødende forelskelse er en

forhandling, som den smarte millionær har svært ved at vinde...   Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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