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Den unge, smukke Mia lever et isoleret liv og arbejder i en smuk naturpark i New South Wales, hvor hun
føler sig tryg blandt dyrene og planterne. Men fortidens dæmoner har fået et godt tag i hende, og hun har

mistet troen på sig selv.

Hun møder den vanvittig tiltrækkende og yderst charmerende milliardær Dylan Fairweather og skal hjælpe
ham med at arrangere hans søsters bryllup. Mia og Dylan kommer tættere på hinanden, og hun må nu tage en

stor beslutning, da han kommer med et vildt forslag om at foregive at være kærester.

Den bedste julegave

Den tænksomme italiener Drago di Luca og den reserverede revisor Alysa Dennis føres sammen af et
chokerende, fælles svigt – deres afdøde partnere havde en affære! Men stik imod alle odds knytter de et varmt

venskab. Og forbudte følelser simrer under overfladen.

Alysas rolige facade skjuler en smertelig hemmelighed, der piner hende, hver gang hun ser på Dragos
moderløse barn. Efterhånden som tiltrækningen vokser mellem dem, nærmer julen sig med løftet om en frisk

start. Kan kærlighedens helende mirakel og den hyggelige højtid gøre dem til en familie?

En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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Den unge, smukke Mia lever et isoleret liv og arbejder i en smuk
naturpark i New South Wales, hvor hun føler sig tryg blandt dyrene
og planterne. Men fortidens dæmoner har fået et godt tag i hende, og

hun har mistet troen på sig selv.

Hun møder den vanvittig tiltrækkende og yderst charmerende
milliardær Dylan Fairweather og skal hjælpe ham med at arrangere
hans søsters bryllup. Mia og Dylan kommer tættere på hinanden, og
hun må nu tage en stor beslutning, da han kommer med et vildt

forslag om at foregive at være kærester.

Den bedste julegave

Den tænksomme italiener Drago di Luca og den reserverede revisor
Alysa Dennis føres sammen af et chokerende, fælles svigt – deres
afdøde partnere havde en affære! Men stik imod alle odds knytter de
et varmt venskab. Og forbudte følelser simrer under overfladen.

Alysas rolige facade skjuler en smertelig hemmelighed, der piner
hende, hver gang hun ser på Dragos moderløse barn. Efterhånden



som tiltrækningen vokser mellem dem, nærmer julen sig med løftet
om en frisk start. Kan kærlighedens helende mirakel og den

hyggelige højtid gøre dem til en familie?

En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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