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Han måtte forsvare sin arv for enhver pris. Da skandalen truer luksusauktionshuset, som bærer hans
familienavn, frygter Vance Waverly, at det er en af de ansatte, som fodrer medierne med rygter om huset. Kan
hans pragtfulde sekretær, Charlotte Potter, være ude på at knuse Waverly? Der er kun én måde at finde ud af

det på: han må forføre sandheden ud af hende! Charlie er i en umulig situation. Hun kan enten afsløre
Waverlys hemmeligheder for sin uidentificerede afpresser eller miste forældremyndigheden over sin søn.

Hvad hun end vælger, så vil hun miste den karriere, hun elsker. Men at miste den mand, hun er kommet til at
elske, hendes chef, vil knuse hende helt … Hemmeligheder og passion Rico D'Alessio har ventet længe,
men nu er det tid - Sinclair familien må betale for det, de har gjort. Han gifter sig med den ældste datter

Danielle, men det er bare begyndelsen. Rico har dog ikke regnet med, at deres forhold skal afsløre de mørke
hemmeligheder, og at hævnen måske slet ikke er så sød! En romantisk kærlighedsroman fra Harlequin.
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