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kvinde, der vakte prinsens opmærksomhed! Prince Alexius af Hellenica vil gøre alt, hvad han kan, for at
hjælpe sin 4-årige datter, der har talebesvær. Derfor hyrer den utroligt reserverede og private prins den

sprudlende og levende taleterapeut Dottie Richards. Dottie er et friskt pust på paladset, og Zoe, hvis mor er
død, blomstrer op takket være hendes nærvær, og det samme gør Alex, som modstridende må erkende, at han
føler sig mere og mere tiltrukket af hende! Bag det muntre smil passer Dottie på sit følsomme hjerte, som

mere end nogensinde er i fare for at blive knust af den kølige prins med de mørke øjne, der nærmest får hende
til at smelte ... Sullivans juvel Som om det ikke skulle være nok, at Savannah var bukket under for den kliché
at falde for sin chef, er hun nu gravid med hans barn! Alle ved, at den lækre, ambitiøse Rick Sullivan er en
inkarneret ungkarl, gift med sit arbejde. Velvidende om, at den lykkelige slutning ikke venter for enden,

forsøger Savannah stille og roligt at sige op som Ricks sekretær. Der er bare det ved det, at Rick ikke vil lade
hende gå, af grunde, han ikke selv helt forstår, og hun vil i hvert fald ikke gifte sig med ham af pligt. De har
nået et dødt punkt. Med mindre den mørke, mystiske chef kan give slip og vække sin indre familiefar …
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