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men jobbet som hans privatsekretær var vigtigere end alt andet, så jeg holdt mig i skindet indtil dagen, hvor
champagne fik mig til at glemme alle hæmninger. Han kørte galt samme nat og mistede hukommelsen, så jeg
er den eneste der kan huske den nat ... Til havets brusen Løjtnant Stella Zambrano fik sit livs overraskelse,
da hun fandt ud af, at hun var gravid. Nu har hun kun to ting i hovedet: 1. Hun ved, hun er nødt til at skjule
faderens identitet, og hvad vil det betyde for hendes karriere i hæren? For Stellas baby-bombe er resultatet af
en sensuel eftermiddag på en øde strand, og faderen ikke hvem som helst. Et slot ved Rivieraen Siden Anna
var lille, har hun drømt, at hun står øverst på trappen, og nedenfor venter prinsen. Han vender sig, og ser på
hende med kærlige blå øjne. Nu går drømmen i opfyldelse, for der står han, manden fra hendes drømme. Men

hans blå øjne gløder ikke af kærlighed. De er iskolde.
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slot ved Rivieraen Siden Anna var lille, har hun drømt, at hun står
øverst på trappen, og nedenfor venter prinsen. Han vender sig, og ser
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