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eftertragtede ungkarl endelig blevet opsnappet? Hvem kan glemme den forrygende eventyrer Daniel
Bradford? Ingen … specielt ikke efter han afslog sin kærestes frieri over radioen og dermed blev årsag til en
større skandale! Men nogle mennesker elsker udfordringer. Daniel er tilbage på markedet, og alle Londons
kvindelige singler går amok. Alligevel er det lykkedes ham at styre sig fri ... indtil nu. Så hvem er i stand til
at fange hans opmærksomhed? De forlyder fra fortrolige kilder, at det er den viljestærke, blonde sexbombe,
Chloe Michaels … orkidespecialist og Daniels nye kollega. Og ifølge rygterne er Londons egen Indiana
Jones blevet kastet ud i sit livs vildeste eventyr! Fremmed i Venedig Tiltrækningskraften er øjeblikkelig,
stærk og altfortærende. De kan ikke gøre andet end at give efter for den. Sabrina er en højst usædvanlig
elskerinde. Guy er en stinkende rig playboy, hvorimod Sabrina er ganske almindelig. En lidenskabelig nat
glemmer hun sit ensformige liv og sorgen over tabet af sin forlovede. Da hun ikke har stor lyst til at vende
tilbage til dagliglivet, accepterer hun Guys tilbud om at bo hos ham i hans luksuriøse lejlighed i London ...

selvfølgelig på platonisk plan.
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