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Efter en nat med tequila og hed sex annullerede de straks deres impulsive Las Vegas-bryllup. Men da
Meredith Chandler-Harris opdager, at hun stadig er gift med Jason Lynhurst, bliver hun nødt til at opsøge

ham.

Men Jason er bestemt ikke interesseret i at annullere noget som helst. For hvis han vil være modehusets nye
chef, så har han brug for en kone. Men vil Meredith gå med til det? Og hvorfor er det så svært at glemme den

nat i Vegas?

Kærlighedens oase

En eksotisk duft af krydderi slår imod Tiffany, da hun stiger ud af taxaen. Hun er i Dhahara for at konfrontere
Rafiq – faren til hendes ufødte barn. De har tilbragt en eneste nat sammen i Hong Kong. Men da hun ser

Rafiq igen, må Tiffany indse, at ikke alt er som hun troede. Manden, der dybest set er en fremmed for hende,
viser nu sider af sig selv, hun ikke har kendt til.
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