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liv på en gård i det nordlige England. Hun kæmper hårdt for at holde sin familie, der består af hendes far og
søster, oven vande.  Fra sin afdøde mor har hun og hendes søster arvet en lille ø i Middelhavet, som Cesare

Sabatino gerne vil have fingre i. For at få fat i øen, skal Cesare opfylde betingelserne i et gammelt testamente.
Men kan han det?Med hvert hjerteslag Hvordan skal hun komme ud af denne knibe? Kate er blevet lukket
ude på en hotelgang, kun iført undertøj! Hun har også brug for penge, for at kunne rejse hjem til England.

Derfor spørger hun hotelejeren, den mørke, grublende og utrolig sexede Zack Boudreaux om et job. Hun skal
være hans personlige sekretær i to uger ... Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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