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Efter at være blevet droppet offentligt, ønsker Millie Kincaid aldrig mere at se Jace Westfall eller deltage i et
reality show igen. Men så siger hun alligevel ja til at deltage i Cash Around the Globe og opdager, at hun skal
være sammen med Jace. Og selvom hun ikke stoler på ham, er de nødt til at arbejde sammen som et hold, hvis
de vil vinde. De deltager i et væddeløb jorden rundt, afprøver deres grænser og alt bliver optaget af kameraet,
inklusive deres stjålne kys! Kan de finde ud af, hvad der er virkelighed og hvad der blot er komediespil for
kameraet? Og når først målstregen er i syne, vil de så vinde det eneste, som ikke kan købes for penge?

Bare lidt tidsfordriv

Melanie Sawyers intense affære med Luke Delaney bliver næret af en altopslugende lidenskab. De ved begge,
at det ikke kan vare ved, hun er servitrice og han er søn af en millionær. Da Melanie føler, at hun ikke kan
hamle op med hans familie, slår hun op med ham, men sidder tilbage med et varigt minde om Luke. �Da
Melanie møder sin ekskæreste igen, har han stadig den samme virkning på hende og den rødglødende

lidenskab blusser op igen. Mens de tilbringer tid sammen for at lære hinanden at kende, mere intimt, går det
op for dem, at kemien mellem dem er for kraftig til at modstå. Men når Melanies hemmelighed først bliver

røbet, vil Luke så være i stand til at stole på hende?

�

En uge som jetsetter

Selv om Mel kun er elev på bladet, er hun blevet lokket til at gøre en kollega en tjeneste, og nu er hun tæt på
at blive taget på fersk gerning. Hun gemmer sig i badekarret i Jack Devlins hotelsuite og Jack er lige vendt

tilbage til suiten, for at tage et bad!

Han er millionær og gudeskøn, og de nætter, de har haft sammen var fortryllende. Nu har han bedt Mel om at
skrive den sande historie om Jack Devlin. Hun skal rejse på første klasse og være en del af jetsettet, men kun i

én eller to uger!1
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Vind, tab�eller gift jer!

Efter at være blevet droppet offentligt, ønsker Millie Kincaid aldrig
mere at se Jace Westfall eller deltage i et reality show igen. Men så
siger hun alligevel ja til at deltage i Cash Around the Globe og

opdager, at hun skal være sammen med Jace. Og selvom hun ikke
stoler på ham, er de nødt til at arbejde sammen som et hold, hvis de
vil vinde. De deltager i et væddeløb jorden rundt, afprøver deres

grænser og alt bliver optaget af kameraet, inklusive deres stjålne kys!
Kan de finde ud af, hvad der er virkelighed og hvad der blot er

komediespil for kameraet? Og når først målstregen er i syne, vil de
så vinde det eneste, som ikke kan købes for penge?



Bare lidt tidsfordriv

Melanie Sawyers intense affære med Luke Delaney bliver næret af
en altopslugende lidenskab. De ved begge, at det ikke kan vare ved,
hun er servitrice og han er søn af en millionær. Da Melanie føler, at
hun ikke kan hamle op med hans familie, slår hun op med ham, men
sidder tilbage med et varigt minde om Luke. �Da Melanie møder sin
ekskæreste igen, har han stadig den samme virkning på hende og den

rødglødende lidenskab blusser op igen. Mens de tilbringer tid
sammen for at lære hinanden at kende, mere intimt, går det op for
dem, at kemien mellem dem er for kraftig til at modstå. Men når

Melanies hemmelighed først bliver røbet, vil Luke så være i stand til
at stole på hende?
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En uge som jetsetter

Selv om Mel kun er elev på bladet, er hun blevet lokket til at gøre en
kollega en tjeneste, og nu er hun tæt på at blive taget på fersk

gerning. Hun gemmer sig i badekarret i Jack Devlins hotelsuite og
Jack er lige vendt tilbage til suiten, for at tage et bad!

Han er millionær og gudeskøn, og de nætter, de har haft sammen var
fortryllende. Nu har han bedt Mel om at skrive den sande historie om

Jack Devlin. Hun skal rejse på første klasse og være en del af
jetsettet, men kun i én eller to uger!1
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