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I løbet af hans vellykkede sportslige karriere, har Mitch vænnet sig til at et luksuriøst liv i overhalingsbanen.
Men da en skade tvinger ham til at stoppe, vender han hjem til den lille by Royal i Texas, for at få fred.

Jenny har været forelsket i Mitch, siden de gik i skole, men nu er hun træt af at gå at drømme om ham, til
ingen nytte. Nu vil hun finde en, som hun kan slå sig til ro med, en som hun kan dele livet med. Men inden

da, overvejer hun alvorligt at give Mitch en sidste chance for at lægge mærke til hende ...

Fra Inferno til Paradis

Hvis det ikke var for familien, så ville Luc Dante aldrig have indvilget i at stille op som bodyguard for Tea de
Luca i seks lange uger. Luc hører til skeptikerne, der ikke tror på Infernoet, den gamle familielegende, som
siger at en mand af Danteslægten altid vil kunne genkende sin eneste ene, første gang han berører hende.

Men da han trykker Teas hånd, ved hvad han har at kæmpe imod. Og hvis det med Infernoet virkelig
stemmer, så har han seks ualmindeligt lidenskabelige uger foran sig ...
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