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Hvilken kvinde vil ikke rødme, hvis Titus Alexander så på hende på den måde? Dengang Roxanne
Carmichael var en del af et verdenskendt pigeband, var hun vant til at have omverdenens opmærksomhed,
men nu, hvor hun lever af at skrubbe gulve, gør ét enkelt nedladende blik fra hertugen af Torchester hende

rødglødende af raseri og begær!

Titus kan ikke udstå fjolser, og han lader aldrig paraderne falde. Men hans nyansatte tjenestepige truer hans
normalt så stærke selvkontrol med sine fantastiske ben og syndige mund! Der er kun én måde, hvorpå han

kan få hende ud af sit system og det er ved at lokke hende med i seng!

Flugten fra fortiden

Darcy er taget på landet i sin juleferie for at arrangere en rigtig familiejul, men så støder hun uventet på
endnu en opgave, hun må tage sig af. Hendes nye, flotte nabo, Reece Erskine, kommer til skade og har brug
for hendes hjælp. Reece Erskine har valgt at holde jul langt væk fra alt og alle. Mod sin vilje begynder han

alligevel at føle sig tiltrukket af den kvinde, der kommer ham til hjælp efter ulykken.

Men har hun et ærligt ønske om at hjælpe ham eller er hun bare tiltrukket af hans rigdom og berømmelse ...?
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Hvilken kvinde vil ikke rødme, hvis Titus Alexander så på hende på
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