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Cooper Larson er ligeglad med at finde Hollister Cains ukendte datter, selv om det kunne betyde en kæmpe
arv i belønning. Cooper er Hollisters uægte søn, men den rebelske snowboarder gik sine egne veje og tjente
sine egne milioner for lang tid siden. Så da hans ekssvigerinde, Portia Callahan, insisterer på, at hun har
fundet den forsvundne Cain-arving og beder om hans hjælp, er det ikke pengene, der får ham til at sige ja.
Det er hans forbudte hungren efter Portia, som har pint ham i årevis. Nu hvor Portia endelig er inden for
rækkevidde, smelter han hurtigt modstanden hos den kølige overklassekvinde.
Men vil familiens sorte får kunne overvinde forhindringerne mellem dem?
Stjålne dage
Det hele er en stor fejltagelse! Det føler Jonah Landis nye hustru og hun forlader ham allerede morgenen efter
deres lynbryllup. I samme fart som de udvekslede vielsesringe, indleverer Jonah skilsmissepapirerne og
beslutter sig for at glemme alt om Eloisa. Men et år senere er han stadig en gift mand. Eloisa har
tilsyneladende løjet om en masse ting, og nu får han endelig chancen for at få ren besked. Hvis hans såkaldte
hustru fortsat vil skilles, må hun forklare sig. Men når alt kommer til alt, ønsker Jonah allermest, at de kunne
gennemføre den bryllupsrejse, de aldrig fik...
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