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junkie, der er vant til at holde sine forhold lige så korte og spændende som sine faldskærmsudspring. Men da
et uheld sender ham til behandling hos Serena James, fysioterapeut og enlig mor, virker det at være bundet til
en seng pludselig ekstremt tiltalende! George er ganske vist en vovehals … men at lukke Serena og hendes
lille dreng ind i sit hjerte bliver hans livs største udfordring …   Familiens ære Sarah er forelsket i den

forkerte mand - sin chef! Hvordan kan hun holde så meget af den mand, som svigtede hendes søster, da hun
var gravid, hvis forældre er årsag til de store problemer i hendes familie, og som finder så stort behag i at

fremhæve alt det, hun gør forkert? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

Én gang playboy... George Somers er en adrenalin-junkie, der er
vant til at holde sine forhold lige så korte og spændende som sine

faldskærmsudspring. Men da et uheld sender ham til behandling hos
Serena James, fysioterapeut og enlig mor, virker det at være bundet
til en seng pludselig ekstremt tiltalende! George er ganske vist en

vovehals … men at lukke Serena og hendes lille dreng ind i sit hjerte
bliver hans livs største udfordring …   Familiens ære Sarah er

forelsket i den forkerte mand - sin chef! Hvordan kan hun holde så
meget af den mand, som svigtede hendes søster, da hun var gravid,
hvis forældre er årsag til de store problemer i hendes familie, og som

finder så stort behag i at fremhæve alt det, hun gør forkert?
Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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