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forsker, gudesmuk ungarer af kongelig æt – Anastazia St. Sebastian er en mangesidet person med et
brændende ønske om at gøre en forskel. Det gør hun for Texasmilliardæren Mike Brennan og hans familie, da
hun redder hans nevø fra at drukne. Mikes shippingkoncern giver et stort bidrag til Zias forskningsprojekt, og
deres liv forbindes yderligere, men kan det blive til mere, når Zia ikke kan føje den titel til sig, som Mike

ønsker mest? Jerichos eventyr Som marinesoldat har Jericho King tilbragt alt for mange år med at sætte livet
på spil. Nu ønsker han bare at nyde ensomheden i sin hytte i bjergene. Men så dukker Daisy Saxon op. Hun
har brug for et job og Jericho har engang givet hende et løfte om at hjælpe, hvis hun kom i nød. Men at den
uimodståelige storby-pige med den fjantede lille hund skulle komme til at gøre et så stort indtryk på Jericho,
havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig. Så hvad skal den ensomme ulv nu stille op? Romantisk
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