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handler om én ting: Arbejde. Han holder sine følelser under streng kontrol, og de kvinder han møder, når
aldrig længere end til hans seng. Men den temperamentsfulde og provokerende Joey McKinley har en

irriterende evne til at lokke ham ud på gyngende grund. Det er kvinder som hende, han forsøger at undgå.
Men da en fjende vil hævne sig på Joey, bliver Gideon tvunget til at passe på hende. Dag og nat. Udfordring
til bryllup Laura skal være sin venindes brudepige og har derfor forskellige pligter til pigernes polterabend.
Hun skal for eksempel hente aftenens underholdning - en mandlig stripper! Den mand, hun henter, er mørk,
slank og flot, men han er ikke meget for at optræde. Kan det skyldes, at Laura har begået en lille fejl? Hun

har kapret den respektable enlige far Nick, som aldrig kunne drømme om at smide tøjet offentligt. Men Laura
ville ønske, at han gjorde det privat, kun for hende. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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