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Novak blev chokeret, da vidunderlige Isabel Grayson pludselig dukkede op i hans liv. Hun havde knust hans

hjerte engang for flere år siden, og nu havde hun pludselig brug for hans hjælp? Nicks pris var høj, en
ubegrænset seksuel affære med ham. Så kunne han måske få hende ud af sit system. Eller upassende ...?

Isabel var chokeret over Nicks "forslag". Men hun havde desperat brug for hans assistance til at finde hendes
forsvundne søster. Om dagen ville hun følges med ham på Chicagos gader. Om natten ville hun elske med

ham ... på alle mulige måder. Så kunne hun måske få ham ud af sit system. Hvad mener du ...? Men ingen af
dem var forberedte på, hvad der så skete ... Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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