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Der er ingen tvivl om det, Griffin Cain er en bedre elsker end de fleste. Nat efter nat forfører han den
fornuftige Sydney Edwards, med sine syndige og sensuelle lege. Men pludselig må det stoppe, for Griffin
bliver valgt som administrerende direktør for familiens selskab … og bliver med et Sydneys nye chef.

Griffins far har i et desperat øjeblik stillet familien et ultimatum, hvor hele arven og en milliard dollar står på
spil. Nu har Griffin brug for sin elskerindes hjælp i bestyrelseslokalet. Men hvorfor kan han ikke holde op

med at tænke på hende? Intet kan stoppe Griffin i at vinde Sydney tilbage!

Prisen for kærlighed

Kyle Landis har deltaget i de mest farefulde ting, men ingen af dem kan måle sig med den udfordring, han nu
står overfor. Pludselig at blive far! Da Phoebe Slater dukker op og meddeler, at barnet er hans, føler han ingen
anledning til at tvivle på hendes ord. Og eftersom han er en Landis og en mand, der aldrig svigter, gør han det

eneste rigtige: Han gifter sig med hende. Men nu er det Phoebe, der får sit livs udfordring: For ved hun
overhovedet, hvad det indebærer at være Kyle Landis’ hustru?
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