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Bare en enkelt nat? Helt klart. Hvor naiv har man lov at være? Det havde ikke været planlagt, at hun skulle
tilbringe natten med Cameron Hollingsworth, og det havde bestemt heller ikke været planen, at hun skulle
blive gravid. Nu ligger hun, som hun har redt. Hun havde vidst, hvad hun gik ind til; den karismatiske
entreprenør havde bygget en solid mur omkring sine følelser. Nu vidste hun også, at han havde elsket og

mistet ... sin hustru og deres barn. Tragisk.

Cam står overfor at skulle miste alting igen. Enten lader han Pippa komme for tæt på. Eller også skubber han
hende fra sig med følelseskolde arrangementer og økonomisk støtte. Uanset hvad er han fortabt ... med

mindre han tillader sig selv at elske igen.

Et heldigt fejltrin

Af særlige grunde skal Garrett Holden tilbringe 30 dage i sin stedfars lille hytte i Maine med Ana Birch.
Pulsen stiger på den hærdede forretningsmand i det øjeblik han møder den smukke fremmede og han ved det
vil blive ren tortur for hans libido. Han prøver hårdt at modstå Anas charme, hendes livsglæde … og hendes

fristende kurver. Anas identitet er et mysterium … hvem er den dejlige Ana, hvorfor er hun nævnt i
testamentet … og hvordan kan han forlade hende, når de 30 dage er gået?
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Cameron Hollingsworth, og det havde bestemt heller ikke været
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Hun havde vidst, hvad hun gik ind til; den karismatiske entreprenør
havde bygget en solid mur omkring sine følelser. Nu vidste hun også,
at han havde elsket og mistet ... sin hustru og deres barn. Tragisk.

Cam står overfor at skulle miste alting igen. Enten lader han Pippa
komme for tæt på. Eller også skubber han hende fra sig med

følelseskolde arrangementer og økonomisk støtte. Uanset hvad er
han fortabt ... med mindre han tillader sig selv at elske igen.
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Af særlige grunde skal Garrett Holden tilbringe 30 dage i sin stedfars
lille hytte i Maine med Ana Birch. Pulsen stiger på den hærdede
forretningsmand i det øjeblik han møder den smukke fremmede og
han ved det vil blive ren tortur for hans libido. Han prøver hårdt at
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kurver. Anas identitet er et mysterium … hvem er den dejlige Ana,
hvorfor er hun nævnt i testamentet … og hvordan kan han forlade
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