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Det her er den frækkeste affære, jeg aldrig har haft!

Sabrina Walker har ikke en affære med Noah Banks! Og det har hun fortalt ham … mange gange. Det er helt i
orden med Noah, for hun er alligevel ikke hans type. Han er en mand af den slags, der elsker at elske kvinder
for en kort stund, og han har aldrig fået nogen klager. Han tror på ægte begær, og hun er en tidligere jomfru,

der tror på ægte kærlighed. Slet ikke hans type.

Men efter deres ene, flammende nat sammen, er Noah fortabt. Han kan ikke holde fingrene fra den sexede
Sabrina, og han kan da slet ikke holde sig ude af hendes åh, så fristende seng. Han er parat til at følge efter
hende, ligegyldigt hvor hun tager hen. Så nu har han tænkt sig at bevise overfor hende, at hun faktisk er hans

livs mest lidenskabelige affære.
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