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Da sheik Zahir Ra’if Quarishi tog en kvinde fra vesten til hustru, skabte det dyb modstand hos hans far. Og
det skulle vise sig, at det blev en af de værste fejltagelser i Zahirs liv, da han giftede sig med Sapphire

Marshall.

Sapphire var lige så kold og urørlig som den juvel, hun var opkaldt efter, og hun flygtede fra kongeriget, før
hun delte ægteseng med sin mand, og lod dermed Zahir alene tilbage med skammen. Oveni lettede hun også

hans bankkonto for fem millioner pund.

Nu er hans ekshustru blevet set i ørkenen, og før hun kan nå at stikke af igen, har Zahir tænkt sig at bortmane
hende fra sit sind én gang for alle, og han planlægger at begynde med at gøre krav på den bryllupsnat, han

aldrig fik!
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Hun var ikke på udkig efter ridderen på den hvide hest. Darcy Parrish har lært at passe på sig selv på den
hårde måde. Efter ulykken, der knuste hendes rygrad, har hun skabt sig et nyt liv som kok på Patrick Judsons
gods. Det er kun en midlertidig stilling, men hendes filmstjernelækre chef har andre planer. Darcys charme
slår benene væk under Patrick. Der er ikke noget, han hellere vil, end at komme tættere på denne smukke,

begavede kvinde, der skaber mesterværker med sine hænder.

Men den største forhindring, er Darcy selv...
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Hun var ikke på udkig efter ridderen på den hvide hest. Darcy
Parrish har lært at passe på sig selv på den hårde måde. Efter

ulykken, der knuste hendes rygrad, har hun skabt sig et nyt liv som
kok på Patrick Judsons gods. Det er kun en midlertidig stilling, men
hendes filmstjernelækre chef har andre planer. Darcys charme slår
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