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Må jeg bede den rigtige prinsesse om at rejse sig?

Carlita Santaro har aldrig følt sig som en rigtig prinsesse, og hun er endelig sluppet væk fra slottet til den lille
by Winter Haven.

Daniel er en seriøs nyhedsjournalist, men nu, hvor han er enlig far, arbejder han på et fjernsynsprogram, som
forsøger at grave så mange skandaler som muligt op. Det er bedre arbejdstider, men moralen er elendig.

Daniels chef giver ham besked om at sætte den mistænkeligt ligefremme Carlita på en prøve: Er hun virkelig
royal, eller udgiver hun sig bare for at være prinsesse?  Daniel er fascineret af Carlita, men han bliver snart

nødt til at vælge: Skal han lade sin karriere eller sit hjerte komme i første række?

De flamingofarvede strømpebukser

Med krise i familiefirmaet gør Polly Prince, hvad hun kan, for at bevare  glæden og kreativiteten og arbejde
videre. Men hårdt arbejde alene kan ikke forhindre, at hendes firma i London bliver overtaget af den notorisk
hensynsløse Damon Doukakis … eller beskytte hendes forræderiske krop mod hendes chefs dødsensfarlige

sensualitet!

Damon  følger med Polly til Paris hvor hun skal forhandle den mest udfordrende forretningsaftale i hendes
liv!

Hvad der er endnu værre er, at Polly for enhver pris skal modstå Damon i den mest farligt romantiske by i
hele verden.
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