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en titel, et palads og en tiara oven i hatten.Ægteskabsformidleren Jessica Carter tjener sine penge ved at

arrangere ægteskaber, der fungerer. Og det er lige præcis, hvad prins Stavros er på udkig efter. Det sidste, han
har brug for, er at erfare, at der ikke er en eneste af de smukke, passende prominente kvinder, som hun har
præsenteret ham for, der får blodet til at rulle hurtigere, men at det er hende, Jessica der gør det. Men Jessica
har ikke tænkt sig at håndtere sagen uprofessionelt, bare fordi han er prins. Og Stavros er ikke vant til at blive

udfordret. Det klør i hans fingre efter at lave ridser i hendes facade for at finde ud af, hvad der ligger
nedenunder. Til sidst beder han hende om én eneste ting: En måneds uhæmmet lidenskab med ham, så de kan
udleve det ulmende begær, inden han gifter sig med en kvinde af passende stand. Spørgsmålet er bare: Kan

hun sige nej?
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