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Claudia Bradford har en hemmelighed; hun er vildt forelsket i den mest upassende mand overhovedet, sin
chef, den skønne sheikh Samir Al-Hamri. Og nu vil han have hende med på forretningsrejse til sine hjem i

ørkene.

Chefens ørkenfrieri? Samir ved, at hans følsomme sekretær er fortryllet af vidunderlige Tazzatine. Og i
ørkenens oase ser han Claudia i et helt nyt lys. Med sit humør og sin livsglæde får hun ham til at føle sig

mere levende selv.

Men Samir har svoret kun at gifte sig af pligt ...

 

Koorakis skæbner

En fascinerende ny kvægbaron er kommet til ødemarken ...

Smukke Ava Selwyn er netop begyndt at få sit liv og sin selvstændighed tilbage, da Juan-Varo de Montalvo
ankommer til den enorme kvægranch, Kooraki. Den mørklødede og eksotiske argentiner vækker nye og

foruroligende følelser i den ellers så tilbageholdne Ava.

Varo kan se usikkerheden i Avas øjne, og han længes efter at hjælpe og beskytte hende, men hans liv på den
anden side af jorden vil snart kalde ham tilbage.

Varo er måske manden, der kan gøre Ava hel igen – hvis hun tør lukke ham ind ...
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