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Forretningsmanden Noah Locke fra Locke Hotel-familien, har haft travlt med damerne de sidste mange
måneder. Virkelig travlt. En sladderbladshistorie tvinger Noah Locke til at fingere en forlovelse med sin

sekretær. Det eneste problem er, at Lily er den eneste kvinde, han ikke må forføre, og den eneste kvinde, han
måske tør elske. Kærlighedens kunst Lucy Campbells største drøm er at vende tilbage til college for de
penge, hun har sparet op ved at arbejde for millionæren og kunstelskeren Alice. Men da Alice dør og

efterlader hele sin formue til Lucy, bliver der vendt op og ned på Lucys verden, og ikke kun på grund af
pengene … Forførelse i skumringen Audrey Thomas kan ikke glemme den lidenskabelige nat, hun tilbragte
sammen med Lucas Slade, den mand, hun i al hemmelighed har elsket i årevis. Men den sexede, velhavende

rancher har åbenbart ingen anelse om, hvem det var, der varmede hans seng den nat ...
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