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Aldrig har matchmaker Elise Arundel mødt så arrogant og kynisk en mand. Hvilken kvinde skulle dog kunne
overbevise ham om, at ægte kærlighed findes? Og hvorfor bliver hun selv så tiltrukket af ham, når han

repræsenterer alt, hvad hun afskyr?

Aldrig har mediemogul Dax Wakefield mødt så provokerende og skarpsindig en kvinde. Han har altid følt sig
tiltrukket af kloge kvinder, men det er ikke kun Elises hjerne, der holder ham vågen om natten. Det er svært

at huske på, at hun er hans fjende.

Men Elises pålidelige computerprogram giver dem et skub på vejen …

Hans livs diamant

For mange år siden stillede Evies far hende et frygteligt ultimatum: Skriv under på formularen som annullerer
dit og Quinns ægteskab, eller han ryger i fængsel! Evie skrev under.

Men Quinn har hverken glemt Evie, eller hendes beslutning. Og da hun en dag valser ind på hans kontor for
at bede ham om en tjeneste, øjner han en chance for at give igen på den smerte, hun har pådraget ham. Men

denne gang holder han sit hjerte uden for!

Eller det er i hvertilfælde, hvad Quinn forsøger at bilde sig selv ind ...
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For mange år siden stillede Evies far hende et frygteligt ultimatum:
Skriv under på formularen som annullerer dit og Quinns ægteskab,

eller han ryger i fængsel! Evie skrev under.



Men Quinn har hverken glemt Evie, eller hendes beslutning. Og da
hun en dag valser ind på hans kontor for at bede ham om en tjeneste,
øjner han en chance for at give igen på den smerte, hun har pådraget
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