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fans og paparazzier på et luksushotel kaster prinsesse Mariama Mandara ind gennem den nærmeste dør.

Befippet, opdager hun, at det dr. Rowan Boothes suite - en mand, hun har haft flere sammenstød med og som
hun trods det, er smerteligt tiltrukket af. Rowan har intet ønske om at hjælpe prinsessen, for han har ikke
megen sympati for nogen af de arrogante kongelige. Men han er tvunget til at ændre sin opfattelse af
prinsessen, de finder nemlig en forladt baby. Pludselig er de nødt til at arbejde sammen for at løse den

mærkelige situation. Snart opdager Rowan, at der bag facaden skjuler sig en varm, attråværdig kvinde, og
Mariama indser det vil være vanskeligt at være adskilt fra både den lille pige og fra Rowan ... Fræk,

frækkere... Da Saras forlægger arrangerer et radiointerview mellem hende og Nick, afviser Sara på stedet.
Nick ligger absolut nummer et på listen over de forgudede og frække drenge i byen, og han har sit eget
radioprogram. På den anden side - det ville sælge godt, hvis hun mødtes offentligt med Nick. Romantisk

kærlighedshistorie fra Harlequin
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