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Max Montgomery har det hele; charme, flot udseende, og en karriere som administrerende direktør i familiens
entreprenørvirksomhed. Ægteskabet med Kate Hunter er toppen på kransekagen. Indtil en knusende
familiehemmelighed får hans verden, og derefter hans ægteskab, til at styrte sammen omkring ham.

Mange år senere møder Max tilfældigt Kate igen, og hun bærer også på en hemmelighed: en datter, han aldrig
har kendt til! Hans datter vænner sig hurtigt til ham, men da fortidens skygger stadig hviler over ham, er det

en helt anden sag at vinde den kvinde tilbage, som han aldrig er holdt op med at elske.

Filmstjernen og forskeren

Klar til optagelse …

Den berygtede Hollywood-skuespiller og filminstruktør Jaxon Wilder er kendt for sin hang til smarte biler og
smukke kvinder. Han er vant til at charmere alt og alle. Og til at få, hvad han vil have.

Men Stazy er helt anderledes end Jaxons sædvanlige erobringer. Faktisk afskyr hun synet af ham, lige fra den
første gang de mødes!

Stazys bedstefar, sir Geoffrey, der har en fortid i efterretningstjenesten, tvinger dem til at arbejde sammen om
et hemmeligt projekt, der gælder familiens ære. Nu skal de tilbringe en uge sammen, lukket inde på sir

Geoffreys smukke gods … og det bliver en uge, de aldrig glemmer!
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Max Montgomery har det hele; charme, flot udseende, og en karriere
som administrerende direktør i familiens entreprenørvirksomhed.
Ægteskabet med Kate Hunter er toppen på kransekagen. Indtil en
knusende familiehemmelighed får hans verden, og derefter hans

ægteskab, til at styrte sammen omkring ham.

Mange år senere møder Max tilfældigt Kate igen, og hun bærer også
på en hemmelighed: en datter, han aldrig har kendt til! Hans datter
vænner sig hurtigt til ham, men da fortidens skygger stadig hviler
over ham, er det en helt anden sag at vinde den kvinde tilbage, som



han aldrig er holdt op med at elske.
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Klar til optagelse …

Den berygtede Hollywood-skuespiller og filminstruktør Jaxon
Wilder er kendt for sin hang til smarte biler og smukke kvinder. Han
er vant til at charmere alt og alle. Og til at få, hvad han vil have.

Men Stazy er helt anderledes end Jaxons sædvanlige erobringer.
Faktisk afskyr hun synet af ham, lige fra den første gang de mødes!

Stazys bedstefar, sir Geoffrey, der har en fortid i
efterretningstjenesten, tvinger dem til at arbejde sammen om et

hemmeligt projekt, der gælder familiens ære. Nu skal de tilbringe en
uge sammen, lukket inde på sir Geoffreys smukke gods … og det

bliver en uge, de aldrig glemmer!
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