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har ikke formet sig som hun havde håbet. Fra sit soveværelse fortryller sine læsere med en blog om mode,

rejser og restauranter, men det er ikke noget hun tjener penge på. Et tilbud fra en rig direktør er den mulighed,
hun har drømt om. Køber han hendes blog, vil mange af hendes problemer være løst. Jack Wolfe er på én
gang både skræmmende, tiltrækkende og sårbar. Tør hun give ham det, han beder om? Altid ved din side

Francesca Forsyth føler sig bedst tilpas iført mudrede støvler. Men da hun tvinges væk fra gården, ved hun at
hun bliver nødt til at ændre sig. Bryn Macallan har kendt Francesca, siden de var børn, og hans interesse

vækkes, da pigen fra landet indtager bestyrelseslokalet. Men Bryns følelser for hende giver problemer, for der
er åbenbart nogen, som ikke ønsker, at kærligheden skal sejre.
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