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Ungdommens kærlighed

Da Alice genser sin græske kæreste fra sin tidligste ungdom, går det op for hende, at hun aldrig rigtigt har
glemt ham, selv om hun har fortalt sig selv, at hun er kommet over ham.

Begæret imellem dem er så stærkt, så da han beder hende om at gifte sig med ham, siger hun ja, selv om hun
savner beviser på hans kærlighed.

Da hun som nygift flytter ind i hans hus på en græsk ø, opdager hun efter få dage, at hans liv er fyldt med
hemmeligheder, og at hun næsten intet ved om ham.

Flygtning i ødemarken

Koomera Crossing en lille søvnig by, er det perfekte skjulested for Laura Graham, der er på flugt fra sin
mand. Hun føler sig straks hjemme - ikke mindst takket være den flotte nabo, Evan Thompson. Evan har selv
sine grunde til at skjule sig, men Laura pirrer ham. Hendes uskyld og smukke ansigt truer med at gøre ham
blød om hjertet. De har begge hemmeligheder. Og nu er det på tide, at de hemmeligheder kommer for dagens

lys.

 

Prinsesse på afveje

Kan han modstå den provokerende prinsesse?

Sebastian Hawk er uovertruffen både i forretninger og i soveværelset. Men der er ikke plads til følelser i hans
verden. Lina er en stædig og egenrådig prinsesse, der har brug for beskyttelse og Sebastian bliver anmodet
om at sørge for hendes sikkerhed 24 timer i døgnet. Men hendes provokerende uskyld er alt for tillokkende
og Sebastian mister sin legendariske selvkontrol og går i seng med hende - kun for at opdage, at hun stadig er

jomfru!

 

Ungdommens kærlighed

Da Alice genser sin græske kæreste fra sin tidligste ungdom, går det
op for hende, at hun aldrig rigtigt har glemt ham, selv om hun har

fortalt sig selv, at hun er kommet over ham.

Begæret imellem dem er så stærkt, så da han beder hende om at gifte
sig med ham, siger hun ja, selv om hun savner beviser på hans

kærlighed.

Da hun som nygift flytter ind i hans hus på en græsk ø, opdager hun
efter få dage, at hans liv er fyldt med hemmeligheder, og at hun

næsten intet ved om ham.



Flygtning i ødemarken

Koomera Crossing en lille søvnig by, er det perfekte skjulested for
Laura Graham, der er på flugt fra sin mand. Hun føler sig straks

hjemme - ikke mindst takket være den flotte nabo, Evan Thompson.
Evan har selv sine grunde til at skjule sig, men Laura pirrer ham.
Hendes uskyld og smukke ansigt truer med at gøre ham blød om
hjertet. De har begge hemmeligheder. Og nu er det på tide, at de

hemmeligheder kommer for dagens lys.

 

Prinsesse på afveje

Kan han modstå den provokerende prinsesse?

Sebastian Hawk er uovertruffen både i forretninger og i
soveværelset. Men der er ikke plads til følelser i hans verden. Lina er
en stædig og egenrådig prinsesse, der har brug for beskyttelse og

Sebastian bliver anmodet om at sørge for hendes sikkerhed 24 timer i
døgnet. Men hendes provokerende uskyld er alt for tillokkende og
Sebastian mister sin legendariske selvkontrol og går i seng med

hende - kun for at opdage, at hun stadig er jomfru!
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