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Efter en alvorlig ulykke havde Hollywoodproduceren, Grant Carter, aldrig forestillet sig, at han ville vende
tilbage til hesteverdenen. Men da han skal producere en film om et galopdynasti, har han ikke noget valg.
Heldigvis sørger stjernejockeyen, Tessa Barrington, for at distrahere ham med sin attitude, sit fantastiske

udseende og en overraskende uskyld, han ikke kan modstå.

Tessa vil på sin side ikke hengive sig til en hvilken som helst mand, især ikke en som Grant. Hvordan kan
hun være sikker på, at han vil blive hos hende, når først filmen er færdig? Han har allerede hemmeligheder for

hende.

Efter festen ...

Nej, det kan bare ikke være sandt. Sig, der er fejl på visitkortet! Callie Jamieson har tilbragt en hed nat med
en skøn mand. Men dagen derpå opdager hun, at han er identisk med milliardæren Nick Brunicadi, en af

hendes firmas vigtigste kunder.

En magisk nat og hun er borte! Men Nick er ikke en mand, der giver op så let. Han vil have mere af den
mystiske Callie!
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