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det forgyldte bur Isobel Miller og Rafael Romero har lovet hinanden ægteskab for længe siden, som en del
af en aftale mellem deres familier. Men Rafael har aldrig haft nogen intentioner om at slå sig ned, så da han
ser, hvor smuk Isobel er blevet, er ægteskab, måske ikke så dårlig en idé alligevel. Isobel kan ikke komme ud
af ægteskabsaftalen uden at forårsage uoprettelig skade på hendes familie. Aftalen siger, at hun skal giftes!
Men hun er fast besluttet på at modstå Rafael’s charme og forblive tro mod sig selv, det eneste problem er, at

hun ikke har regnet med Rafael’s sensualitet. Den gådefulde aristokrat Da Ashley Jones står foran det
paladslignende hus, er hun på nippet til at vende om. Det bliver ikke lettere, da hun møder sin nye

arbejdsgiver, ejendommens gådefulde ejer, forfatteren Jack Marchant. Ashley har desperat brug for jobbet,
men vil hun virkelig passe som hans assistent? På trods af sin tvivl indleder Ashley og Jack et nært

samarbejde. Jack er tillukket og afslører intet om sig selv. Et venskabeligt kys i et svagt øjeblik leder snart til
et passioneret forhold. Det skal blive en affære ligeså hemmelig som den er forbudt ... Ørkensheik i storbyen
Tag en rig ørkensheik, en smart storby-kvinde og Manhattans summende storby-stemning. Tilsæt en livslang
trolovelse, en urokkelig aftale og gensidig, magnetisk tiltrækning. Bland godt, og oplev gnisterne flyve, når
to vidt forskellige verdener støder sammen! Når en helt almindelig kvinde møder en ægte ørkensheik ...
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