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“Jeg er gravid.”

 Tre ord, som vil kunne trække tæppet væk under enhver mand.

Under optagelserne til en film trækkes den glamourøse filmstjerne Lily Beaumont ind i en glødende affære
med den gådefulde staldknægt Nash James. Men affæren får snart konsekvenser. Hun er gravid!

Selvom Nash er millionær på undercover-mission hos sin forhadte rival, har han ikke tænkt sig at svigte Lily.
Men det betyder, at han må afsløre sin sande identitet og ikke mindst, en hemmelighed, der har fulgt ham

gennem hele livet. Men han skal snart erfare, at sandheden har en pris …

En skæbnesvanger rejse

Argentina overgår fra første stund Susannah Clarkes forventninger. Landskabet er vidunderligt, vinen
fantastisk og menneskerne gæstfri. Bare ærgerligt at hun ikke er her for sin fornøjelses skyld, men for at finde
ud af om Amado Alvarez er hendes chefs fortabte søn. Men da den argentinske vinbonde viser sig at have et
varmt som passioneret hjerte, bliver fristelsen for svær at modstå. En uskyldig flirt åbner dørene til en længe

begravet familiehemmelighed. Men måske vil alting falde på plads, når kærligheden viser vejen?

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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