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have været hendes drømmerejse, men aldrig i sin vildeste fantasi havde hun forventet at dele den med ham.
Barnepigen Lara Callaway troede, at hun skulle nyde sit krydstogt i Middelhavet alene, men får uventet

selskab af millionæren og playboyen Reuben Tyler. Kan han overbevise hende om, at hun er en smuk kvinde,
der fortjener at tro på sig selv? Og kan hun overbevise ham om, at ægte kærlighed ikke kun er en myte?

Flugten til højlandet Lotty er frustreret og træt af endeløse statsmiddage og den tørre hofetikette, så hun har
besluttet sig for, at prøve hvordan det er at leve et ganske almindeligt liv. Hun er forberedt på lidt af hvert,

men hun havde ikke regnet med, at hendes nye chef, Corran McKenna ville slå benene væk under hende. Det
er befriende, at han ser hende som en almindelig kvinde og ikke kender noget til hendes liv som kongelig.

Hun er fristet til at indlede en kort affære med ham, men hvad vil der ske, når hendes identitet bliver afsløret?
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