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Dominic Wright, er virkelig stolt over sin succesrige karriere i hotelbranchen og hans seneste hotelprojekt vil
være det største! Ulempen? Dominic skal babysitte sin chefs forkælede datter Bella Maldini, mens hun

udvikler et restaurantkoncept for sin far.

Bella kender kun Dominic af omtale, og hvad kvinder angår er omtalen dårlig. Men hvis hun vil have, at
hendes restaurantprojekt, skal blive en succes, så bliver hun nødt til at arbejde tæt sammen med Dominic.

Hvis bare han ikke var så umulig, så kynisk, så kompliceret og så kontrolleret - og endnu værre så sexet!

En frelsende engel

Brandindspektøren Lancelot Reed har ikke brug for hendes endeløse irriterende snak. Kan hun ikke se, at han
ikke er på udkig efter nogen? Især ikke noget seriøst som - bryllup!Men der er bare noget ved hendes varme

smil, der pludselig får ham forestille sig, at der måske kunne være en fremtid med hende.

Melanie ved, at det bliver næsten umuligt at vinde Lances hjerte. Men hun er overbevist om, at hvis hun bare
elsker ham nok, så vil det lykkes. For første gang hun så ham, vidste hun, at han er den rigtige ...
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Dominic Wright, er virkelig stolt over sin succesrige karriere i
hotelbranchen og hans seneste hotelprojekt vil være det største!
Ulempen? Dominic skal babysitte sin chefs forkælede datter Bella

Maldini, mens hun udvikler et restaurantkoncept for sin far.

Bella kender kun Dominic af omtale, og hvad kvinder angår er
omtalen dårlig. Men hvis hun vil have, at hendes restaurantprojekt,
skal blive en succes, så bliver hun nødt til at arbejde tæt sammen

med Dominic.

Hvis bare han ikke var så umulig, så kynisk, så kompliceret og så
kontrolleret - og endnu værre så sexet!

En frelsende engel

Brandindspektøren Lancelot Reed har ikke brug for hendes endeløse
irriterende snak. Kan hun ikke se, at han ikke er på udkig efter

nogen? Især ikke noget seriøst som - bryllup! Men der er bare noget
ved hendes varme smil, der pludselig får ham forestille sig, at der

måske kunne være en fremtid med hende.



Melanie ved, at det bliver næsten umuligt at vinde Lances hjerte.
Men hun er overbevist om, at hvis hun bare elsker ham nok, så vil
det lykkes. For første gang hun så ham, vidste hun, at han er den

rigtige ...
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