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Modsætninger mødes, og sød musik opstår. Grace Faraday, er som æresbrudepige til sin søsters bryllup,
tvunget til at danse pligtdansen med forloveren Roland Devereux - og luften er iskold mellem dem.

Roland har fået et forkert indtryk af Grace, der som altid er genert og akavet og kun ser frem til at slippe for
ham. Det kommer dog ikke til at ske. Skæbnen bryder ind, da hun får akut brug for hjælp efter en vandskade,
og Roland træder til og tilbyder hende et tag over hovedet. Hun flytter ind hos Roland, og de indgår en aftale:
Han skal feje benene væk under hende, og hun skal til gengæld genopfriske enkemandens datingpraksis.

Nyfødt kærlighed

En stor hemmelighed kræver et lille mirakel

Da Lea ved et uheld bliver gravid, beslutter hun, at hun vil klare sig selv og ikke fortælle det til faren
rodeostjernen Reilly. Men fem år senere tvinger alvorlige omstændigheder Lea til at gå til bekendelse.

Oplysningen om, at han er blevet far, bliver en bittersød nyhed for Reilly. For hans lille pige kæmper for
livet. Da det eneste håb for pigens overlevelse er en ny bror eller søster, kræver situationen, at han og Lea

finder tilbage til hinanden igen. Men kan de skabe både et barn og en fremtid sammen?

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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