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Andreas Sarantos’ advarsel forhindrede ikke Naomi Sinclair i at falde for den uimodståelige græske
venturekapitalist. Men Naomi skulle snart opdage, at han var ude af stand til at elske. Nu var hendes eksmand

vendt tilbage for at gøre krav på hendes 10-måneder gamle forældreløse niece.

Andreas havde ladet Naomi gå en gang. Men muligheden for at adoptere sin bedste vens lille pige giver ham
det perfekte kort at spille, for at tvinge sin uvillige ekskone tilbage til ham.

Kan hun udviske arrene fra han mørke fortid? Eller vil han miste hende for altid?

Et Spørgsmål fra Hjertet

Det var Justin Kings forbaskede stolthed der ødelagde deres ægteskab! Synes Maggie.

Det var Maggies urimelige forventninger og drømme der var skyld i det! Synes Justin.

Desuden var det jo hende, der valgte at forlade ham.

Skilsmissepapirerne har længe været underskrevet, men Maggie har endnu ikke fået sendt dem til advokaten.
At hun havde sine grunde, viser sig, da hun en dag dukker op på ranchen med en baby i armene! At Justin
skulle være far til den lille dreng er simpelthen umuligt. Vil det lykkes Maggie at overbevise ham om det

modsatte?

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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Andreas Sarantos’ advarsel forhindrede ikke Naomi Sinclair i at
falde for den uimodståelige græske venturekapitalist. Men Naomi
skulle snart opdage, at han var ude af stand til at elske. Nu var

hendes eksmand vendt tilbage for at gøre krav på hendes 10-måneder
gamle forældreløse niece.

Andreas havde ladet Naomi gå en gang. Men muligheden for at
adoptere sin bedste vens lille pige giver ham det perfekte kort at

spille, for at tvinge sin uvillige ekskone tilbage til ham.

Kan hun udviske arrene fra han mørke fortid? Eller vil han miste
hende for altid?
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Det var Justin Kings forbaskede stolthed der ødelagde deres
ægteskab! Synes Maggie.



Det var Maggies urimelige forventninger og drømme der var skyld i
det! Synes Justin.

Desuden var det jo hende, der valgte at forlade ham.

Skilsmissepapirerne har længe været underskrevet, men Maggie har
endnu ikke fået sendt dem til advokaten. At hun havde sine grunde,
viser sig, da hun en dag dukker op på ranchen med en baby i armene!
At Justin skulle være far til den lille dreng er simpelthen umuligt. Vil

det lykkes Maggie at overbevise ham om det modsatte?
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