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Selvom Hugo Thurston er milliardær og arving til Thurston Imperiet foretrækker han at holde lav profil. Men
på en rejse med det storslåede tog The Ghan deler han alligevel en middag med den smukke Amy Cotton, der

forsøger at trænge ind bag hans iskolde facade.

Det kan godt være, hun er tillokkende, men Hugo har ikke tid til distraktioner. Denne tur handler om at tage
karrierebeslutninger, der kan ændre hans liv. Ikke at give efter for Amys charme.

Men da Amy dukker op i hans suite, klædt i lyserød silkepyjamas og trygler ham om hjælp, er dét løb nok
kørt …

Som sendt fra Himlen

Da den australske rigmand Mark Hannaford mister sin kone, lukker han sig følelsesmæssigt ude fra
omverdenen, i hvert fald lige indtil Sylvie Browning dukker op i hans hjem. Han hyrer den kække og

ligefremme pige til at skabe orden i hans liv. Men i stedet ender det hele i kaos!

At hun skulle falde for chefen, fremgik ikke ligefrem af Sylvies jobbeskrivelse. Men det varer ikke længe, før
hun står i problemer til halsen...
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smukke Amy Cotton, der forsøger at trænge ind bag hans iskolde
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