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Natasha Leonovas skønhed reddede hendes liv. Den russiske milliardær Vladimir Stanislav finder hende på
Moskvas iskolde gader, og syv år senere lever hun i vild luksus under hans beskyttelse. Natashas eneste job er

at sørge for, at Vladimir er glad og aldrig stille spørgsmål til hans lyssky forretningsmetoder.

Men alt ændres, da Natasha og Vladimir møder den dygtige kunster Theo Luca. Theo tryllebindes af den
smukke Natasha, og da han begynder at male hende, besættes Vladimir af tanken om at eje et af disse

malerier, koste hvad det vil. Men Theos kunst er ikke til salg. Og selvom Natasja ved hun ikke har råd til at
lave fejl, begynder hun for første gang at tænke på den frihed, hun aldrig kan have som Vladimirs elskerinde

...

Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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