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Den høje, flotte franskmand Xavier Salgado-Lézille er ikke en mand, som en kvinde uden videre kan sige nej
til. Jane forsøger at stritte imod, men hun er uerfaren og desuden jomfru. Det er ikke en del af planen at
forelske sig og da slet ikke at opdage, at hun er gravid, da affæren er slut. Xavier ved, at hun venter hans

barn, og han vil have en arving. Jane er udvalgt som hans brud!

Den perfekte søn

Cesar Villon de Falcon er verdens største racerkører og Monacos notoriske playboy. En frygtelig ulykke gør,
at han må kæmpe for sit liv. Sarah Priestly; Den fortryllende kvinde ved siden af hans seng, som har en

hemmelighed, hun håber, vil bringe ham tilbage til livet. Cesar har en søn! Den lille dreng, som har sin fars
øjne, giver Cesar viljen til at leve igen. Men er det fornuftsægteskabet med Sarah, der gør denne modige

mand hel igen?

En dyrebar gave

Annalise bliver lykkelig, da hun opdager, at hun gravid! Hun ved intet om babyer, men hun er sikker på, at
hun og hendes mand, Dominic nok skal finde ud af, hvordan man tager sig af et lille, nyt liv! Men Dominic
bliver kun chokeret og slet ikke glad over nyheden. Sandheden er, at han stadig lider under en ulykkelig

oplevelse fra sin fortid, hvor han også ventede barn med en kvinde, hvilket han har holdt skjult for alle. Selv
sin elskede Annalise! Så selvom han på den ene side længes efter at dele hendes glæde og spænding, så

skaber frygten for at historien vil gentage sig en kløft mellem ham og det menneske, han elsker allerhøjest,
nemlig Annalise.

En romantisk kærlighedsroman fra Harlequin.
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