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Zoe skylder Giannopolous Fonden sit liv, og føler at hun bedst kan vise sin taknemmelighed ved at arbejde
for dem. Hun havde dog ikke regnet med, at Vasso Giannopolous selv ville tilbyde hende et job.
Vasso er ikke interesseret i et forhold efter et tidligere bedrag, men den modige Zoe minder ham om, at der er
nogle ting, som det er værd at risikere alt for.
Mere end et job
Tidligere detektiv Sam Owen Brimstone var ikke ude efter et job, men nu hang han på at skulle beskytte en
kvinde, som var fantastisk attraktiv. Desværre var advokat Jamie Gibson også opsat på at finde de rette svar.
Hvor fristet Sam end var, ville han dog ikke lade sig snøre af Jamie, indtil omstændighederne vendte til det
værste, og jobbet blev personligt.
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