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barnepige hos en græsk prins, der lever inkognito i Los Angeles med sin lille datter. De er begge blevet hårdt
ramt af livet, og ingen af dem er interesseret i at knytte nye bånd. Mod deres vilje flyver amorinerne i luften,
og de bekæmper dem begge to indædt! Læs den spændende historie om to sårede mennesker, og følg med i,
om de tør give slip og overgive sig til kærligheden. Lizzy og prinsen Prins Ethan skulle aldrig være gået i
seng med en ansat. Men da det viser sig, at den ukendte skønhed, som han faldt for til det kongelige bal er
dronningens sekretær Elizabeth Pryce er der kun en løsning - ægteskab. Problemet er bare, at Lizzy ikke har

lyst til at blive et medlem af den kongelige familie med alt, hvad det indebærer!
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