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Adam Blair: milliardær og oliebaron. Ønske: En arving. Dilemma: Rugemoraftalen skal udelukkende være en
forretningsaftale. Det er på tide at komme videre, og direktøren og enkemanden, Adam Blair, beslutter sig for
at finde den perfekte kvinde til at bære og føde sit barn. Da Katy Huntley, hans afdøde hustrus søster, finder
ud af hans planer, forlanger hun at være hans rugemor. Aftalen virker fornuftig ... på papiret. Adam har altid
følt sig tiltrukket af Katy, men følelserne udvikler sig, jo mere de lærer hinanden at kende. Og en forelskelse
er ikke en del af oliemilliardærens planer. Hvordan skulle deres forhold kunne vare længere end ni måneder?
Åndeløs lidenskab Lily er ikke en selskabsdame med lange, røde negle. Hun er en vildkat med grønne fingre.
Så Rick bliver Lilys læremester i det raffinerede og det elegante ... på mange forskellige områder. Med sine
lange ben og sin flotte figur har Lily alt, hvad Rick har brug for, både i kampen for sit firma og i sin seng ...
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