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Geniet Poppy West, der er en legendarisk kodebryder, har brug for et skjulested. Hendes lånte øde ø virker
som det perfekte sted, indtil hun opdager, at ejeren er den mest sexede mand, hun nogensinde har set. Sexet

og farlig!  Nu er hun virkelig ude, hvor hun ikke kan bunde!

Det har aldrig været Sebastian Reynes hensigt at lære Poppy alle de skønne glæder ved at flirte. Poppy har
brug for en sød og rar mand, ikke en bølle som ham. En tålmodig mand, ikke en mand, der ikke kan

kontrolleres. Men hendes ubehjælpsomme forsøg på at knække datingkoden får det bedste frem i ham, så han
både ønsker at redde hende og undervise hende. Og være den perfekte gentleman. For en stund.

Indtil Poppy bliver bedre til at flirte end han …

Alle mine morgendage

Ellie har sørget efter hun mistede sin mand og datter ved en meningsløs trafikulykke for fire år siden. Men nu
føler Ellie at det er på tide at leve lidt igen. Hun flytter fra byen og får et job som husholderske for den

succesrige musikagent Mark Wilder.

Mark er udadtil super-cool og magtfuld og mødet med den flotte ungkarl får Ellie til at vågne af den
følelsesmæssige dvale, hun har gået rundt i siden ulykken.
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