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mors ejendele bliver solgt på auktion i New York møder hun Carter McCay, cowboyen fra Texas, som køber
en af de berømte diamantringe. Hun ser ham igen, da han redder hende fra paparazziene. Carter tager hende
med til Wild River-ranchen for at hun kan få fred og ro. Hvad de ikke havde forventet var at roen snart vil
blive udskiftet med en helt anden slags eventyr... Brudgom på afbud Pamela er fast besluttet på at miste sin
uskyld, så da forsøget på at forføre sin troløse forlovede giver bagslag, synes hun lige så godt, at hun kan

nyde den sensuelle, dekadente bryllupsrejse, hun har bestilt … om hun så skal rejse alene. Så møder hun Ken
McBain og iværksætter den store forførelsesplan. En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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