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Ryan Gallaghan og Molly O'Brien har været bedste venner for evigt! Men da Ryan udfordrer Molly til at lade
som om, de kommer sammen, bliver det pludselig alvor, for hvad kan hun gøre andet end at acceptere

udfordringen?

Ryan er hurtig til at fremhæve, at de bliver nødt til at kysse hinanden - meget. Det går hurtigt op for Molly, at
der er meget mere end et væddelmål på spil...

Elskov ved havet

Grace ser på sin sovende datter og ved, at hun vil gøre alt for hende. Også præsentere hende for den mand,
som knuste hendes hjerte for et år siden, den mand, som ikke engang ved at han har en datter.

Dannie Carson er Graces tidligere chef, og han lever livet uden at ane, at den forretningsrejse, der for et lille
år siden endte i en stormende affære, har fået en overraskende konsekvens!

 

Den farlige ørken

Jenna Svenson er vant til at klare sig selv. Som datter af berømte forældre har hun altid vidst hvad det vil sige
at være ensom.

Riley Jackson har selv valgt ensomheden. Kvinder er ikke til at stole på, de er nogle flyvske, overfladiske
væsner!

Da Jenna en dag efter en alvorlig fejltagelse befinder sig midt ude i den australske ødemark, sammen med sin
lillesøster på kun fem år, får ordet overlevelse en hel anden og mere barsk betydning. De er helt afhængige af
Riley og det går snart op for Jenna, at hun må kæmpe, hvis kærligheden skal have en chance i ødemarken...

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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