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Lexi Sloane lever af at være ghostwriter. Hun skriver biografier for andre mennesker og lever og ånder
gennem deres liv og oplevelser. Det er på overfladen et spændende liv med rejser, jetsetliv og store fester.

Hendes nye opgave er at hjælpe den tilknappede finansguru,  og kommende baron, Mark Belmont, med at
skrive sin nyligt afdøde mors biografi.

De er diametrale modsætninger, men har én ting tilfælles: De er begge to blevet såret før, men frem for alt er
de begge mennesker der overvinder alt! Vil det mon lykkes dem at nedbryde hinandens barrikader?

Et rigtigt eventyrbryllup

Den småkedelige, men dygtige og snerpede Miranda Fairchild har altid stået i skyggen af sine to smukke
søstre. Alligevel drømmer hun i al hemmelighed om at blive gift med eventyrprinsen.

Da hun får et vikarjob hos Rafe Knighton, Englands mest eftertragtede ungkarl, opdager hun, at han rummer
mere, end der står i sladderbladene. Men Miranda har også skjulte sider bag den grå facade, og selv om Rafe

ikke kan give hende eventyret, så har han et andet tilbud...
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