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Hvad milliardæren ønsker … Der er noget mistænkeligt over hans nye sexede sekretær. Western Oils
driftschef, Jordan Everett, er fast besluttet på at afsløre alle Jane Monroes hemmeligheder. Og det ligger ikke
til milliardærens natur bare at spørge. Han vil forføre sandheden ud af hende. Men er det i virkeligheden
playboyen, der bliver ført bag lyset? For Jane har sin egen mission … hun efterforsker en sag om intern
sabotage, og den hovedmistænkte er: Jordan Everett. Men da hendes skjulte dagsorden udfordres af hans

knap så skjulte charme, er hun nødt til at vælge mellem sin drømmekarriere ... og sin drømmemand. Hvilken
af delene bliver det?

Skandaløs lidenskab

Alle har mindst én hemmelighed og Phoebes kan ødelægge hendes liv. Hvis de erotiske fotografier af hende
og hendes elsker fra collegetiden, Carter Jones, nogen sinde dukker op, kan det sætte en stopper for hendes
bedstefars politiske karriere. Derfor vil hun gøre hvad som helst for at få dem tilbage, endda se Carter igen ...
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