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Da Gracie bliver kontaktet af en advokat, fordi hendes tidligere nabo har efterladt hende sin formue på 14
milliarder, går hun i chok. Harrys familie, er også i chok, især hans yngste barn, Harrison. Han er overbevist

om, at Gracie er en golddigger, der har narret pengene fra hans far.

Kongelig romance

Will Rowling er med nød og næppe undsluppet et fornuftsægteskab, og nu har han tænkt sig at følge sine
egne planer, som i høj grad involverer Cat Iberra – kvinden, som han engang mistede. Men Cat er ikke

overbevist for Will har såret hende før, og hun er ikke parat til at tage chancen igen ...

Brud på kontrakt

Med kun ni dage til brylluppet forsvinder Gwen Jones' forlovede, og med ham alle hendes penge. For at redde
sit hjem gifter hun sig med Declan Knight, som også er nødt til at gifte sig, for at kunne få fingre i sin arv. Nu

skal de bare overbevise hans familie om, at det hele er ægte nok.
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