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fejltagelse … Faktisk kunne det blive den mest fantastiske og sexede fejltagelse i deres liv. Det ene øjeblik
vinker Cade Douglas, lækker forretningsmand i Boston, til en servitrice i baren på et meget fint hotel. Det
næste øjeblik er han på vej ovenpå sammen med den smukke, fremmede kvinde, der svarede på hans vink i
stedet for. Dejlige Ryan Donnelly kan næsten ikke tro, at det hele er gået så let. Inden hun kom, havde hun
forestillet sig, hvor akavet det måtte være at møde den gigolo, der er blevet bestilt til hende. Hendes gigolo.
Hendes hemmelige elsker. Den mand, der skulle tænde en intens lidenskab, hun aldrig havde oplevet før. Hun
var den eneste ene, den der kunne udfylde hans tomrum og redde hans sjæl. Det var han sikker på. Han var
den eneste ene. Han havde vinket så afslappet til hende, så tillidsfuldt. Det var hun sikker på. Hun var sikker

på ham. Hvis de bare vidste ...
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