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Hvad laver et billede af hans praktikant på en eskort-hjemmeside? Bastian Christou ved ikke, hvad der
overrasker ham mest: At hun lever et dobbeltliv, eller det fuldstændigt forrygende billede af hende. De

fristende kurver har hun virkelig skjult godt! Han har en eksforlovet, han skal holde på afstand, og Emmie
Marshall kunne vise sig at være det bedste våben, der kan købes for penge.

Emmie bliver rasende, da hendes kompromisløse chef konfronterer hende. Hun anede ikke, at der lå sådan et
billede af hende på nettet! Men han har betalt og han er kommet for at hente, hvad han har købt. En weekend

i Grækenland. Sammen med hende. Alene. Det er meget muligt, deres forhold er falsk, men Emmies
ængstelse er absolut ægte nok.

Drømmen om sheiken

Pollyanna er rejst til Amrah for at genopleve sin oldemors eventyr. Så da hun da hun rejser ud i ørkenen
sammen med sheik Rashid, føles det hele som en drøm!

Han har karisma og magt, og i løbet af få dage har han forandret Pollys liv. Men han kan aldrig nogensinde
blive hendes, men det hun føler, er lige så gammelt som tiden selv.

Men da eventyrrejsen nærmer sig sin afslutning, er hendes eventyr - med Rashid - kun lige begyndt...
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