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Harry Finns ry er legendarisk. Mangemillionær, fantastisk forretningsmand og uforbederlig playboy. Han får,
hvad han vil have. Øverst på hans ønskeliste står sekretær Elizabeth Flippence. En måned som sekretær for
ham på det luksuriøse feriested Finn Island er mere end tid nok til, at Harry kan feje denne tilknappede
kontorskønhed op af stolen og ned på stranden, ind i hans seng, eller hvor han nu finder det for godt.

Elizabeth har dog ikke tænkt sig at ende som endnu en af hans erobringer.

Men der er en ukendt side ved denne uforbederlige playboy, en side, som er endnu farligere for hende end
hans smil …

Sporene skræmmer

Milliardæren Dominic Giraud faldt for Hannah Carr i samme sekund, han så hende. Og da han opdager, hvor
inderligt hun ønsker at adoptere den yndige lille baby, hun har ansvar for, frier han omgående til hende. Men
lige inden brylluppet er der noget, der går galt. Dominic bliver overbevist om, at Hannah kun vil have ham
for pengenes skyld. Kan Hannah, for babyens og deres egen skyld, overbevise ham om, at hun gifter sig med

ham af kærlighed?
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