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Ramons mission i Miami er i problemer. Han skal overbevise Montoro-familien, der er i eksil, om at opgive
deres liv i USA og vende tilbage til Alma og tronen. Ikke alene flirter hans betroede medarbejder Maria Ferro
med en potentiel prins, men Alex er rent faktisk jaloux! Han er rent faktisk så jaloux, at han er villig til at
ødelægge sit eget hårde arbejde for at få Maria, et mål, der er langt mere fristende end noget arbejde. Men
Alex er ikke klar over, at Maria har haft et godt øje til en mand længe, og den mand er ikke playboyprinsen
… Den uægte konge Hun har hånet ham. Den uægte hemmelige prins Ferruccio Selvaggio har svoret, at han

vil give igen. Nu er prinsesse Clarissa D'Agostino i hans magt. Det er tid for hende at få en lærestreg.
Fremtiden for riget hviler på hendes skuldre. Clarissa ved, at hun må gøre, hvad der skal til for at overbevise
Ferruccio om at acceptere kronen. Også selv om det betyder at gifte sig med en mand, der tror det værste om

hende. Og selv om det betyder, at give ham sit hjerte. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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