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Lucan St Claire nægter at bære sin titel som den 15. hertug af Stourbridge. Han vil ikke have noget at gøre
med sin arv eller det majestætiske gods på landet. Så da han er nødt til at vende tilbage til sin families gods,
tager han sin smukke nye assistent Lexie Hamilton med sig i håb om, at hun kan adsprede ham. Hvad Lucan
ikke ved er, at hans midlertidige assistent ikke helt er den, hun udgiver sig for at være. Og når han indser det,

er det for sent!

Midnatsbryllup

Holly Dent har brug for beskyttelse, men Jack Armours forslag er ikke helt, hvad hun har forestillet sig. Selv
om de kun lige har mødt hinanden, insisterer Jack på, at den bedste måde at beskytte Holly på er at gøre

hende til sin kone. Han hævder, at hans motiver er helt igennem ridderlige og at deres ægteskab vil være af
ren midlertidig karakter. Men narrer Jack kun sig selv? Deres hemmelige midnatsbryllup efterfølges af en

lidenskabelig bryllupsnat og alting bliver en lille smule mere kompliceret ...
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