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Rachel Palmer har aldrig taget nogen chancer i livet, hvilket har ført til et falleret ægteskab. Nu hvor hun er
single igen, omfavner hun sin nyfundne uafhængighed, og det første skridt er at gøre hendes

smykkeforretning verdenskendt! Derfor har hun brug for eksperthjælp fra italienske Antonio Salerno. Men
Tony bliver hurtigt meget mere end blot en forretningspartner. At være inden for kyssevidde af sådan en sexet
playboy får Rachel til at føle, at hun dykker hovedkuls ned i en spændende og risikofyldt ny verden. Det er
alt, hvad hun har hungret efter. Men dette er en mand, som er kendt for flygtige affærer. At forelske sig i ham

vil være for stor en risiko, ikke?Modgang bliver til medgang Ashley Meljac bliver sur, da hendes far
foretrækker at ansætte Rick Capriotti frem for hende som bestyrer på familiens stutteri, for hun føler sig groft

forbigået. Rick er desuden berygtet som en "skidt knægt" og han er først for nylig vendt tilbage til sin
barndomsby Calhoun Corners. Hendes vrede forsvinder dog som dug for solen, da hun bliver klar over, at han
i virkeligheden er enlig far og kæmper for at kunne beholde sit barn. Når hun ser ham sammen med den lille
pige, ønsker hun inderligt at tro på, at han virkelig har forandret sig til det bedre ... og at han også kan finde

plads i sit hjerte til hende!   ' Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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