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Okay, og hvad så hvis han var flot? Og rig … og dygtig. Og sexet … man måtte endelig ikke glemme, at han
var ufatteligt sexet!

Juliet Trent stod over for sit livs arbejdsopgave som redaktør på et stort amerikansk forlag. Godt nok havde
hun prøvet det før … hun trivedes ved at planlægge og organisere et hektisk program ned til allermindste
detalje. Men lanceringen af Carlo Franconis nye kogebog The Italien Way, gav hende problemer. For hun
skulle på en flere uger lang lanceringsturné gennem hele USA med den her ufatteligt lækre, flotte italienske

chef, hvis ry, både som genial madvirtuos og kvindebedårer, løb ham i forvejen.

Juliet så på pressefotoet af Carlo og tog en beslutning om at holde det hele på et meget professionelt plan. Og
hvis der var noget, hun var

dygtig til, så var det at være prof. Helt ud til fingerspidserne. Men fra det første møde, hvor Carlo kyssede de
proffe fingerspidser, fik hun et problem. Hans charme, naturlighed og selvsikre italienske maskuline måde at
håndtere kvinder på fik hende til at rejse børster. Gnisterne føg, og Juliet kom ud på sit livs rejse, hvor hun

lærte at leve og elske …
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Okay, og hvad så hvis han var flot? Og rig … og dygtig. Og sexet …
man måtte endelig ikke glemme, at han var ufatteligt sexet!

Juliet Trent stod over for sit livs arbejdsopgave som redaktør på et
stort amerikansk forlag. Godt nok havde hun prøvet det før … hun
trivedes ved at planlægge og organisere et hektisk program ned til
allermindste detalje. Men lanceringen af Carlo Franconis nye

kogebog The Italien Way, gav hende problemer. For hun skulle på en
flere uger lang lanceringsturné gennem hele USA med den her
ufatteligt lækre, flotte italienske chef, hvis ry, både som genial

madvirtuos og kvindebedårer, løb ham i forvejen.

Juliet så på pressefotoet af Carlo og tog en beslutning om at holde
det hele på et meget professionelt plan. Og hvis der var noget, hun

var

dygtig til, så var det at være prof. Helt ud til fingerspidserne. Men fra
det første møde, hvor Carlo kyssede de proffe fingerspidser, fik hun

et problem. Hans charme, naturlighed og selvsikre italienske
maskuline måde at håndtere kvinder på fik hende til at rejse børster.
Gnisterne føg, og Juliet kom ud på sit livs rejse, hvor hun lærte at

leve og elske …
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