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Som arving til Thornwood Castle ønsker Liam Jenkins blot at slette alle sine dårlige minder om stedet ved at
rive det ned og genopbygge det. Men Alice Walters har forvandlet slottet til et tilflugtssted for kvinder, og

hun er parat til at give den nye ejer kamp til stregen!

Da de hører spædbarnsgråd under juletræet, er de tvunget til at lære at samarbejde. Og for hver dag, der går,
vækker den lille baby dem begge til live igen og giver dem en julegave, de aldrig havde drømt om!

Kærlighed og bjældeklang

En uge før jul sner storbypigen Hope McKinnon inde sammen med ranchejer og idealist Blake Nelson. Hvad
er det ved denne flotte, generøse mand, der sætter hendes blod i kog og får hendes puls til at stige? Blake ved,
at hans ranch er det sidste sted, Hope ønsker at være, men alligevel føles hendes tilstedeværelse så rigtig.

Hope er den første kvinde, vagtsomme Blake har haft lyst til at være i selskab med længe. Det kan godt være,
hendes besøg er midlertidigt, men han har endnu en aften til at overtale hende til at blive.

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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