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Het laatste wat Zach Sullivan wil is op het
hondje van zijn broer passen. Tot hij de
puppytrainer ontmoet. Heather is mooi,
slim en Zach kan haar maar niet uit zijn
hoofd zetten. Helaas is Heather de enige
vrouw op aarde die niets met hem te maken
wil hebben.Heather Linsey kan het niet
uitstaan dat ze met een van de rijkste
mannen ter wereld moet samenwerken.
Zeker als ze merkt dat hij niet alleen zijn
tijdelijke hond onder controle wil krijgen,
maar haar ook! Heather heeft al toen ze
zeventien was besloten dat liefde niet meer
is dan een stapel mooie leugens, en dat ze
nooit of te nimmer haar hart zal verliezen
aan een woest charmante man. Maar kan ze
de seksuele spanning die tussen haar en
Zach zindert wel ontkennen? Kan Zach
haar haar geloof in de liefde weer
teruggeven?
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