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– Jeg kan ikke være sammen med en mand, der har hemmeligheder for mig.

På trods af advarsler om, at han ville knuse hendes hjerte, faldt Jayne Hughes for en af de slemme drenge. Og
Conrad Hughes, kasinomilliardæren, levede op til advarslerne med sit fravær og sine løgne. Nu er Jayne parat

til at komme videre med sit liv, men hendes mand har andre planer.

Conrads hemmelige arbejde for Interpol ødelagde hans ægteskab. Da Jayne kommer til Monte Carlo for at få
underskrevet skilsmissepapirerne, sætter han alt ind på at forføre hende igen. At få hende med i seng er let
nok. At vinde hendes tillid er noget helt andet. Men Conrad ved, at han har gode kort på hånden. Og han har

ikke i sinde at tabe.

Ude af kontrol

I samme øjeblik Krees og Sebastians skæbne krydser hinanden, ved hun, at han er en mand med stor magt.
Magt til at ødelægge hele hendes tilværelse. Men Kree opdager til sin forbløffelse, at der er en svaghed i den

mur af kontrol Sebastian omgiver sig med. Den svaghed er hende!
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