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knoklet sig til stillingen som økonomidirektør for Western Oil, er han blevet en af de rigeste mænd i Texas.
Og han skal til at nyde høsten af mange års hårdt arbejde, da Isabelle Winthrop – kvinden, der droppede ham,
da han kun var hushjælpens søn – dukker op på hans kontor. Den stakkels, lille, rige pige har brug for hans
hjælp, og han fristes af muligheden for hævn. Hun er enke, fallit og beskyldt for økonomisk svindel, og hans
smukke ekskæreste er desperat nok til at arbejde som hushjælp for ham i en måned. Det burde give ham tid
nok til at hævne sig – eller til at få genantændt de eksplosive følelser, han troede var borte for længst? Den
perfekte kæreste Sara er træt af sine mange mislykkede forhold. Hun må gøre op med sig selv, om hun

ønsker at blive gift eller forblive single. Men før hun beslutter sig, skal hun lære, hvordan hun tiltrækker den
perfekte mand. Og vicedirektør Simon Northrup er så afgjort perfekt. Selvom han måske er uden for hendes

rækkevidde, kan han være god at øve sig på! Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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