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udfordring!  Nadia Keenans blogg afslører sandheden. Det tror hun i hvert fald, indtil hun begynder at date
Ethan Rush, manden som i bloggen bliver udhængt som en kvindebedrager. Nadia planlægger at bruge alle

sine råd og kneb på denne mand, og er fast besluttet på at bevise, hvilken idiot han er. Men så møder hun ham
i virkeligheden … og pludselig føles alting anderledes! Rigdom, magt og ære Sophy har aldrig brudt sig om
sin tvillingesøsters mand og nu, hvor hun har mødt hans bror, Andreas Karydis, er hun overbevist om, at

arrogance er et af familien Karydis' træk! Rigdom, magt og et fantastisk udseende … det er ikke så mærkeligt,
at kvinder falder for ham. Sophy er fast besluttet på ikke at blive endnu et hak i hans sengestolpe, så til at
begynde med er hun lettet over, at Andreas insisterer på, at de sover i hver deres værelse, når hun skal

tilbringe sommeren med ham i Grækenland. Men så går det op for hende, hvorfor han ikke ønsker, at hun skal
være hans elskerinde … han ønsker, at hun skal være hans brud!
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