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Jared West, agent i den australske efterretningstjeneste, vender møgbeskidt, mørbanket og med ar på sjælen
hjem fra en vigtig mission. Hjemme i Australien står hans nye chef, Rowan Farringdon, klar til at forberede
ham til næste opgave. Men skæbnen vil det anderledes. De to stærke og selvstændige mennesker tiltrækkes af
hinanden med en styrke, ingen af dem før har oplevet, og Jareds mission bliver en helt anden end den, han

havde drømt om.

Noget af et ægteskab

Mallory har lovet sin nye ægtemand Torr et forretningsmæssigt ægteskab, uden indblanding af rodede
følelser. Men så meddeler Torr, at han har arvet et forfaldent slot i det skotske højland og at han har tænkt sig
at restaurerer det selv. Så da han skifter sine jakkesæt ud med jeans, bliver Mallory forvirret. Hun giftede sig

med en sofistikeret storbymand, men på landet er han vejrbidt, hårdfør og helt igennem pragtfuld.

Snart går det op for Mallory, at hun er i færd med at bryde betingelserne for deres arrangement; ved at falde
for sin egen mand ...
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