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TJ Bauer og Sage Costas har ikke set hinanden siden high school. Nu bringer en krise, der gælder om liv eller
død, den internationale finansmand sammen med kvinden, der holdt deres barn hemmeligt i et årti. Men TJ er

ikke interesseret i at være far på deltid ...

I din varme favn

Kokken Joy McKinley står uden penge og er nødt til at skjule sit sande navn, så hun forventer ikke at få den
fedeste jul. I det mindste har hun et godt skjulested, men da en lækker, galant, utroligt sexet milliardær ender
med at sne inde sammen med hende, ville Joy ønske, at hun kunne fortælle Alexander Townsend III hele

sandheden om sig selv ...

Bare en middag

Alex forelsker sig over hals og hoved i Zara, og forholdet vækker stor opmærksomhed i sladderpressen. Men
Zara er skrækslagen for at alle hendes mørke hemmeligheder skal blive afsløret. Men snart finder hun ud af,

at der banker et hjerte af guld under Alex’ stilige Armani-jakkesæt.
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