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Byen: Seattle i Washington

Singlen: Kate Talvera, som har opgivet mænd

Løsningen: Nederdelen!

Kan en nederdel virkelig fungere som en mandemagnet?

Kate Talvera tror det fuldt og fast. Nederdelen har trods alt indfanget ægtemænd til hendes to bedste
veninder! Så da sexede Brock Cannon stormer tilbage i hendes liv efter tolv år og lader hende forstå, at han

pønser på at forføre hende, tror hun, at han er den eneste ene.

En ganske privat forening

Den succesrige forretningsmand Jack Sinclair er på jagt efter det, der rettelig tilhører ham: En god luns af
shippingkonkurrenten og forretningsimperiet Kincaid-gruppen. Han er den uægte og tilsidesatte arving, og
han har virkelig noget til gode. Og han har den sexede, geniale Nikki Thomas ved sin side, så alt skal nok
falde i hak, ikke sandt? Ikke præcis. For Nikki er på Kincaid-gruppens lønningsliste og skal efterforske ham,
så hendes loyalitet er mildt sagt lidt splittet. Jack ved godt, han bør vende hende ryggen. Men lidenskaben
står i vejen for den plan, lige indtil en anden hemmelighed kommer for dagens lys og truer med at skille dem

ad for evigt ... 
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