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Bitre lektioner i livet har lært kronprins Maksim Yurkovich at pligter kommer før alt andet. Hans land har
brug for en arving, så da han opdager sin kæreste kan ikke få børn, er han nødt til at bryde med hende. Men

Maks kan ikke modstå at tilbringe en sidste nat i hendes seng.

Nu er han står over for den største diplomatiske krise i sit liv. Imod alle odds, er Gillian Harris blevet gravid.
Maks kongelige facade maskerer en lidenskabelig kosaksjæl - en der er ikke er bange for at bruge deres fælles

passion til at overbevise den sårede Gillian om, at hun skal være hans dronning!

Millionærens nye barnepige

Ryan Storm er en fremgangsrig forretningsmand, der har styr på det hele - undtagen sin datter Mariah. Det
eneste, hun virkelig ønsker sig, er en mor. Derfor hyrer han det næstbedste.

I Ryans øjne er den gravide enke Kelsey Mason ellers ikke det udtrykte billede på den perfekte barnepige.
Men lille Mariah knytter sig omgående til hende.

Selv Ryan begynder så småt at lade sig besnære af Kelsey, da hun prøver at lokke arbejdsnarkomanen til at
holde lidt fri, så han kan være sammen med sin familie - en familie, der kan blive fuldkommen, hvis Ryan

bare er i stand til at åbne sit hjerte igen...
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