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Verdensmanden Darius Sterne plejer at kunne få en hvilken som helst kvinde han peger på. Men der er kun en
han vil have – ballerinaen Miranda Jacobs for hun er ikke som nogen anden han tidligere har datet.

Miranda er fristet af Darius' overvældende frieri, men hun lader aldrig nogen komme så nær, at hendes ar fra
en tidligere skade bliver afsløret. Men hun er ikke den eneste med skader fra fortiden, måske kan den blide

danser hele Darius Sternes plagede hjerte?

Gift for sjov

Ophelia har arvet en gammel forfalden herregård, gæld og en mand! En mand der virkelig ikke ønsker at
blive gift med hende, men kun leder efter ejendom.

Der er kun én ting at gøre: være så uudholdelig som muligt for at få ham til at forsvinde. Men Ophelia indser
snart, at Lysander, den græske milliardær, der også er hendes nye mand, ikke kun er ude efter hendes

ejendom, men også hendes krop. Spørgsmålet er, om hun kan, og vil, modstå ham ...
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