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color:#181818;background:white;mso-fareast-language:DA">Lady Annabelle har mistet sin mor. Nu har hun

konstant en livvagt i hælene, fordi hendes far også frygter for hendes liv. Den eneste måde, hun kan blive fri

på, er ved at løse gåden om morens død. Til at hjælpe sig har hun Grayson Landers, som også har ar på sjælen

efter, at hans kæreste døde en voldelig død hjemme i USA. Ingen af dem tør åbne sig for den anden, men i

arbejdet med at finde frem til Annabelles mors morder sker der helt uventede ting. Vil Grayson mon turde at

elske igen, og vil Annabelle blive fri, når hun har set fortiden i øjnene?

Mistro og tiltrækning

Da Morgan Stevens, gravid i niende måned, møder op på den rige forretningsmand Bryan Caliborns kontor på
jagt efter sit barns far, er der to ting, der med ét bliver tydelige: Hun har taget fejl af ham og hans afdøde bror,

og hun skal føde - midt i mødelokalet.

Nu er Morgan enlig mor, og den kommanderende matadors støtte slår benene væk under hende.Men den
tidligere sårede ungkarl gør det vel kun af pligtfølelse ...
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