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Rose har altid længtes efter et eventyrbryllup, men hendes forlovelse med prins Antonio af Halencia var bare
et kneb for at forhindre en skandale. Nu kan pressen ikke få nok af Askepot-prinsessen, men Christina venter
stadig på at klokken slår 12 og alt bliver som det var. Cowboyens adoptivdatter Alex Casali har forladt sine
rødder for længe siden. Nu er han cowboy i Texas. Men selv en Stetson kan ikke skjule den italienske ild i
ham. Allie bliver hyret til at undervise i et kursus på A Bar A Ranch, men bliver noget rystet, da en fræk og
grov cowboy anklager hende for ulovlig indtrængen. Hun ønsker ikke at have noget at gøre med folk uden
manerer – og da slet ikke den arrogante mr. Casali. Men da hendes lille datter en dag siger de allerførste ord i
over et år til Alex, så kan Allie ikke undgå at spekulere på, om der alligevel er mere bag hans glødende grå

øjne, end hvad det første indtryk har vist … Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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