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arkitekt Daniel Warren fra New York er arbejdet med Texas Cattleman's Clubs nye hovedkvarter en

spændende udfordring. Det samme er mødet med den dejlige Elizabeth Milton. Den iltre arvings appetit på
verden blandet med hendes lokale jordbundethed er umulig at modstå. Men en sorgløs affære er også alt,

hvad det kan blive til. En klausul i hendes forældres testamente tvinger Elizabeth til at blive i Royal, og den
stenrige arkitekt skal snart hjem til storbyen igen. Medmindre en af dem tør ofre sig og sætte kærligheden
forrest. Hvor ørkenstjernen blinker Efter en tilfældig romance med en varmblodig arabisk prins flygter
Carmen over hals og hoved. Hun bærer på en hemmelighed som for enhver pris skal skjules, hvis den

kommende konge skal undgå skandale. Prins Farooq er rasende. Nu er han på vej for at kræve, hvad der er
hans. Den kvinde, der kan sikre hans plads på tronen - hende, han aldrig har kunnet glemme ...
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