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Antikvitetshandler, Bran Noble, har længe været formodet død, men nu kæmper han sig vej tilbage til New
York og opdager, at hans kone Clea er gravid… og forlovet med en anden mand.

Hun er tilsyneladende kommet sig hurtigt over at have mistet ham, men Bran vil have hende tilbage – koste
hvad det vil.

Clea klyngede sig længe til et spinkelt håb, men til sidst var hun nødt til at få Bran erklæret død. Nu er han
pludselig vendt tilbage til livet, og han nægter at tro på, at det, hun fortæller ham, er sandt. Hun siger til sig

selv, at hun ikke kan skrue tiden tilbage, men hans kærtegn får hende på andre tanker.

 

Forført til kærlighed

Han har brug for en elskerinde. Eller rettere, én der vil spille rollen udadtil. Så da Jenna Branson dukker op
og kræver af milliardær-playboyen Adam Roth, at han betaler de penge tilbage, hans familie har stjålet fra

hendes bror, øjner han en mulighed. Han lover at tjekke, om der er noget om snakken, hvis hun lader som om,
hun er hans i én måned. Han er parat til hvad som helst for at slippe for den uønskede opmærksomhed, hans

bedste vens kone giver ham. Det, der på overfladen var en ukompliceret aftale, bliver mere og mere
kompliceret, da forførelsens spil bliver alvor. En alvor, der ender med at give dem valget mellem

familieloyalitet og en chance for et liv med den eneste ene …
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