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Matt Emerson har ikke øje for andre kvinder end hende, der arbejder på hans yacht. Selv når hun er smurt ind
i motorolie, frister bådmekanikeren Tasha Lowell ham. Han ved dog, at hun aldrig vil gå med til en affære

med chefen. Babydrømme Den bedstefar Hanna Robinson ikke engang vidste hun havde, har efterladt hende
milioner. Men kun hvis hun bliver gravid indenfor seks måneder, og her virker adrenalinjunkien Yeager

Novak som den perfekte løsning. Hendes bedste julegave Cole burde ikke indlede en affære med sin chef,
specielt ikke med den hemmelighed, han skjuler. Alligevel siger han ja til at tage med til hendes familie på

skiferie og sætter alle sejl til. Pyt med sokker og vanter. Det eneste Cole behøver, er en mistelten. En
romantisk kærlighedsroman fra Harlequin.
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