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Det begyndte med en hemmelig fantasi, et dybfølt skjult begær.

Mangemillionæren Nathaniel West har altid levet efter sine egne strenge regler, som han forventer alle i hans
verden følger til punkt og prikke - især forventer han absolut lydighed af de kvinder, han underkaster i sit

soveværelse. Den seneste tid er hans regler dog blevet udfordret, hans følelser er sat i spil, og hans
dominerende kontrol er sat under pres.

Abby King havde aldrig forestillet sig, hun kunne erobre Nathaniels hjerte og opnå hans hengivenhed. Han er
New Yorks mest eftertragtede ungkarl og den mest begærede dominante. Men hvad Abby troede blot skulle
være en weekend af begær, har udviklet sig til et passioneret kærlighedsforhold til en mand, der nu kender

hver en millimeter af hendes krop. Han er kærlig, men hans voldsomme og smertefulde fortid står som en mur
imellem dem. Abby ved, at den eneste måde, hun kan opnå hans fulde tillid, er ved fuldstændigt at lade sig

underkaste og give slip på alle sine hæmninger.
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Abby King havde aldrig forestillet sig, hun kunne erobre Nathaniels
hjerte og opnå hans hengivenhed. Han er New Yorks mest

eftertragtede ungkarl og den mest begærede dominante. Men hvad
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