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Kirsten Morrison arbejder for Den Hemmelige Julefond, og hun elsker at glæde andre mennesker. Selvom hun
er bange for at åbne sit hjerte, er hendes største ønske at finde en mand at dele julen med.

Normalt ville Michael Brewster ikke bruge julen på frivilligt arbejde, men hellere det end at være alene. Så
hvorfor ikke hjælpe Kirsten med at pakke gaver ind til børnene. Mens de arbejder sammen, opstår der en

gnister imellem dem. Kan et kys under misteltenen opfylde Kirstens juleønske?

Mørke hemmeligheder

Holly møder Matteo på en ferie og hun bliver fortryllet af hans lille datter, og hun fascineres af ham. Før hun
ænser, hvad der egentlig sker, bor hun i deres luksuriøse villa i Rom. Men da de lange sommerdage langsomt
begynder at falme, opdager Holly, at der mellem hjemmets vægge og i hjertet på den mand, hun er ved at

forelske sig i, gemmer sig mørke hemmeligheder ...

Harry og babyen

Den enlige mor Emily havde aldrig regnet med at få Harry at se igen, men en dag står han uden for hendes
dør, med en lille baby i armene. Den tidligere så stærke og selvsikre mand, ser nu fuldstændig fortabt ud. Da
hun opdager, hvorfor han er kommet med sin nyfødte datter, smelter hendes hjerte. Han knuste engang hendes

hjerte, og nu vil hun ikke risikere at knytte sig til Harry og hans barn.

Men kan hun ignorere den voksende kærlighed til Harry og hans lille datter.

En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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