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Gravid med den forkerte brors barn!

Chastity Stevens ventede et Masters-barn ... men ikke med den bror, hun troede. Hun var blevet kunstigt
befrugtet, men hun var ikke klar over, at det var hendes nu afdøde mands bror, der ville blive faren.

Millionæren Gabe Masters havde aldrig brudt sig om sin brors kone ... eller det havde han i hvert fald altid
bildt sig selv ind. Da Chastity meddelte, at hun var gravid, vidste Gabe, at barnet var hans. Nu ville han gøre,

hvad det skulle være, for at få forældremyndigheden over barnet.

Sex, løgne og sydens skønhed

En chokerende familieskandale har vendt op og ned på Lily Kincaids verden. Samtidig bærer hun på sin egen
hemmelighed. Hvordan kan hun undgå at fortælle sandheden til sit ufødte barns far … den sexede,

succesfulde administrerende direktør, Daniel Addison?

Især, når det viser sig umuligt at undgå Daniel, og at modstå hans kærtegn, selv om hans magtfulde familie
gør sit bedste for at blande sig.

Daniel ved alt om bestyrelseslokaler og soveværelser … men ikke spædbørn. Alligevel er den velhavende
forretningsmand klar til at gøre krav på det, der er hans. Inklusiv Lily. Problemet er at overbevise hende om,

at hans følelser stikker dybere end blot en sydlig forførelse.
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