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Sam McCormack og Madison West er som hund og kat. Den velhavende ranchejer har aldrig mødt en mere
hovmodig eller tiltrækkende kvinde i sit liv. Og da de sner inde sammen, er han tvunget til at indrømme, at

hans isdronning kan tænde ham med en berøring …

Hævnen

Hele sit liv har Zeb Richards svoret hævn over Beaumont-familien. Den familie, han tilhører, men som aldrig
har villet kendes ved ham. Nu sidder han i direktørstolen på familiens hæderskronede bryggeri, som det er

lykkedes ham at tage fra dem, og fremtiden synes lys. Casey Johnson har knoklet for at nå til tops. Hun elsker
sit job, og ingen direktør – tiltrækkende eller ej – skal komme mellem hende og hendes ambitioner. Men en

skæbnesvanger aften ændrer på alt ...

Spillet kan begynde

Vanessa Partridge har al mulig grund til at byde på det kostbare manuskript på auktionen, for det er hendes
tvillingers arv. Men hun regnede ikke med at finansfyrsten Chase Harrington, ville overbyde hende; og slet

ikke at han ville dukke op foran hendes gadedør.
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