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Grantham vil kun én ting: vende tilbage til det hus hun voksede op i. Og hun har en plan. Hun vil forføre den
nuværende ejer, Adam, til at gifte sig med hende. Hvad kan gå galt?Milliardær til jul Efter en ulykkelig
forelskelse slikker Becky Shaw sine sår i barndomshjemmet i Cotswold. Hun er fast besluttet på at holde sig
langt væk fra mænd, men skæbnen spiller hende et pus, da den flotte millionær Theo Rushing pludselig

dukker op foran hendes hoveddør midt i en snestorm ... En hård nød at knække Sebastian, er på toppen rent
professionelt, men han holder han sig for sig selv, er reserveret, ja næsten utilnærmelig. Bollywood-stjernen
Aneesa Adani, der er flygtet fra sin parodi af et bryllup, kaster et enkelt blik på den iskolde Sebastian og

falder pladask!
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