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Borgmesterens datter, Miranda Kravitz, har scoret sig en ny, gudeskøn livvagt! Gnisterne fyger mellem dem,
men vil sladderavisernes yndling virkelig være villig til at opgive sin nyfundne smag for frihed – uanset hvor

flot, Tyler Brannigan er?

Rygtet vil vide, at kriminalbetjent Brannigan hader at følge reglerne og allerede er løbet tør for nye chancer
hos sine chefer. Så nu må han afsone sin straf med en midlertidig tjans som babysitter. Hvis nogen kan holde
Manhattans prinsesse i skak, må det da være en hårdkogt betjent som ham? Forhåbentlig bliver der ikke brug

for håndjern!

Den gravide Askepot

Parker Sutcliffe er allergisk over for ægteskab, så han tror, det er en vittighed, da han arver et bryllupskapel i
Las Vegas! Daisy Lockett synes derimod ikke, det er sjovt. Hvor vover denne fremmede mand, som tydeligvis

ikke har en eneste dråbe romantisk blod i sin (irriterende sexede) krop, at true med at lukke hendes
virksomhed? Hun kan klare morgenkvalmen og de hævede ankler, så hun kan i hvert fald også klare denne

irriterende milliardær!

Parker har mødt nogle hårde forretningsfolk før i sit liv, men han har mødt sin ligeværdige i denne gravide
furie.
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Borgmesterens datter, Miranda Kravitz, har scoret sig en ny,
gudeskøn livvagt! Gnisterne fyger mellem dem, men vil

sladderavisernes yndling virkelig være villig til at opgive sin
nyfundne smag for frihed – uanset hvor flot, Tyler Brannigan er?

Rygtet vil vide, at kriminalbetjent Brannigan hader at følge reglerne
og allerede er løbet tør for nye chancer hos sine chefer. Så nu må han
afsone sin straf med en midlertidig tjans som babysitter. Hvis nogen
kan holde Manhattans prinsesse i skak, må det da være en hårdkogt
betjent som ham? Forhåbentlig bliver der ikke brug for håndjern!

Den gravide Askepot

Parker Sutcliffe er allergisk over for ægteskab, så han tror, det er en
vittighed, da han arver et bryllupskapel i Las Vegas! Daisy Lockett
synes derimod ikke, det er sjovt. Hvor vover denne fremmede mand,

som tydeligvis ikke har en eneste dråbe romantisk blod i sin
(irriterende sexede) krop, at true med at lukke hendes virksomhed?
Hun kan klare morgenkvalmen og de hævede ankler, så hun kan i

hvert fald også klare denne irriterende milliardær!



Parker har mødt nogle hårde forretningsfolk før i sit liv, men han har
mødt sin ligeværdige i denne gravide furie.
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