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Den nat, hun aldrig vil glemme - er natten, som han ikke kan huske.

Audrey Thomas kan ikke glemme den lidenskabelige nat, hun tilbragte sammen med Lucas Slade, den mand,
hun i al hemmelighed har elsket i årevis. Men den sexede, velhavende rancher har åbenbart ingen anelse om,
hvem det var, der varmede hans seng den nat. Var den mystiske forførerske i hytten ved Lake Tahoe virkelig
Audrey? Hans bedste vens lillesøster, som har et strengt-forbudt-skilt i panden? Nu er hun tilbage på Sunset
Ranch og hun venter hans barn. Hans ære byder ham at fri til hende, men han får sig noget af en overraskelse,
da hun takker nej, fordi hun ikke har tænkt sig at lade sig nøje, men vil have alt, hvad han har at give.For

Natten er ung

Suzanne Carter har svoret på, at hun er færdig med mænd! De kan ikke klare, at hun ikke gider at tage livet
alvorligt, så det er bedst, at hun holder sig fra dem. Men så en nat redder den stærke, flotte Ryan Alondo

hende, og hun er solgt. Hvem kan være immun over for så sexet en fyr? Men uanset hvor fristende han er, så
har hun ikke tænkt sig at falde for hans charme.

Lige fra det øjeblik, hvor Ryan får øje på Suzanne første gang, ved han bare, at det er hende, han vil have.
Hun er sjov og sexet og lige det, han har brug for i sin travle tilværelse fyldt med ansvar. Og kemien er der.
Han skal bare have hende overbevist om, at han tager det hele alvorligt nok for dem begge to. Heldigvis kan

han være meget, meget overbevisende ...
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