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Elle Amery ved af erfaring, at hendes afdøde mors smag for slemme fyre ikke er det allerbedste udgangspunkt
for et trygt og roligt familieliv. Så da den supersexede Sean McElroy en dag dukker op på hendes dørtærskel,

lyser alle hendes ”playboy-detektorer” rødt.

Familiemennesket Elle er det nok det sidste, Sean ønsker sig. Han lever det frie liv og er modstander af faste
forhold i enhver form. Men en mystisk gåde fører dem sammen, og før de får set sig om, befinder de sig på en

rejse, hvor lidenskab, en lyserød isbil, og et væld af forviklinger blot er nogle af hovedingredienserne.

Forlovet for en enkelt aften

Leo Zamos overtaler sin virtuelle sekretær, Evelyn Carmichael, til at optræde som hans forlovede til en
forretningsmiddag. Leo, som tror, at han aldrig har mødt Evelyn før, går ud fra, at hun vil optræde lige så
professionelt og sobert, som det arbejde, hun så effektivt har udført for ham. Men han opdager snart, at han
har taget fejl! Med sine bløde kurver og læber, der tigger om at blive kysset, er Evelyn yderst fristende. Hun
accepterer modstræbende opgaven … hvordan kan hun, der er enlig mor, tillade sig at give afkald på den løn,
han tilbyder hende? Men vil han genkende hende som den kvinde, han mødte en enkelt gang kort og følte sig
vildt tiltrukket af? Da Evelyn ser Leo igen, ved hun, at den en-aftens-komedie, hun har påtaget sig, snart vil

blive til en hel lidenskabelig nat. I hans seng.
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