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Lexi Nelson bliver chokeret, da hun bliver ringet op af en fremmed, som fortæller hende, at Tyler, hendes ven
lige fra barnsben, har været indblandet i en bilulykke, og at hun skal henvende sig hos Nikos Demakis.

Et liv, en glæde

Først bliver Zara som den eneste i kongefamilien reddet, da et oprør omstyrter monarkiet, så vokser hun op i
Tirimias dybe skove, før hun til sidst bliver foræret bort til nabolandet, Petras, som en forsoningsgave efter

års uoverensstemmelser. Zara kan ikke forestille sig, at det kan blive meget værre ...

Hede nætter i Singapore

Luke er kun i Singapore i en uge, og Madeline ved, hun leger med ilden. For den lækre fyr er vant til at tage,
hvad han vil have, og er ligeså utæmmelig, som han er forførende. Og får hun først tændt ilden i ham, kan det

ende med, at hun selv bliver forbrændt.

 

Kærlighed i sigte

Lexi Nelson bliver chokeret, da hun bliver ringet op af en fremmed,
som fortæller hende, at Tyler, hendes ven lige fra barnsben, har været
indblandet i en bilulykke, og at hun skal henvende sig hos Nikos

Demakis.

Et liv, en glæde

Først bliver Zara som den eneste i kongefamilien reddet, da et oprør
omstyrter monarkiet, så vokser hun op i Tirimias dybe skove, før hun

til sidst bliver foræret bort til nabolandet, Petras, som en
forsoningsgave efter års uoverensstemmelser. Zara kan ikke forestille

sig, at det kan blive meget værre ...

Hede nætter i Singapore

Luke er kun i Singapore i en uge, og Madeline ved, hun leger med
ilden. For den lækre fyr er vant til at tage, hvad han vil have, og er
ligeså utæmmelig, som han er forførende. Og får hun først tændt
ilden i ham, kan det ende med, at hun selv bliver forbrændt.
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