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Alle i erhvervslivet bliver nervøse blot man nævner navnet Jack Reed - men ikke Becca Stevens. Hun
opfordrer ham i stedet til, at han ikke laver en fjendtlig overtagelse af familievirksomheden Lassiter Media.
Sådan noget får ham normalt til at smile lidt hånligt, men der er noget i hendes øjne, der bekymrer ham. Der
er en oprigtighed, et lys, som han mangler i sit liv. Han begynder at indse, at Becca faktisk er en kvinde helt

efter hans smag.

Becca er fast besluttet på at vise, Jack præcis, hvad hans hensynsløshed koster andre. Hun har en plan, en
fælde, og vil gøre alt for at få det sexede mand til at gå i den. Hvad hun havde ikke forventet, er, at hun er

meget tæt på at gøre det samme...

Når alting ændres

Raina har i årevis været ulykkeligt forelsket i sin chef, Derek, der er direktør i Messina Diamonds. Men nu
har hun endelig besluttet sig for at sige op. Derek er chokeret over at miste sin sekretær. Ikke alene har hun
stået på pinde for ham og styret alt i hans liv i ni år. Men han har også brug for hende til en opgave, der slår

alt, hvad hun hidtil har måttet stå model til.

En fem måneder gammel pige er blevet efterladt på Dereks dørtrin, og nu skal han have hjælp til at lære at
være far...
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Alle i erhvervslivet bliver nervøse blot man nævner navnet Jack
Reed - men ikke Becca Stevens. Hun opfordrer ham i stedet til, at
han ikke laver en fjendtlig overtagelse af familievirksomheden

Lassiter Media. Sådan noget får ham normalt til at smile lidt hånligt,
men der er noget i hendes øjne, der bekymrer ham. Der er en

oprigtighed, et lys, som han mangler i sit liv. Han begynder at indse,
at Becca faktisk er en kvinde helt efter hans smag.

Becca er fast besluttet på at vise, Jack præcis, hvad hans
hensynsløshed koster andre. Hun har en plan, en fælde, og vil gøre
alt for at få det sexede mand til at gå i den. Hvad hun havde ikke

forventet, er, at hun er meget tæt på at gøre det samme...

Når alting ændres

Raina har i årevis været ulykkeligt forelsket i sin chef, Derek, der er
direktør i Messina Diamonds. Men nu har hun endelig besluttet sig
for at sige op. Derek er chokeret over at miste sin sekretær. Ikke
alene har hun stået på pinde for ham og styret alt i hans liv i ni år.

Men han har også brug for hende til en opgave, der slår alt, hvad hun



hidtil har måttet stå model til.

En fem måneder gammel pige er blevet efterladt på Dereks dørtrin,
og nu skal han have hjælp til at lære at være far...
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