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om dr. Brad Davis’ tag på kvinder, men selv han er klar over, at hans bedste vens lillesøster, sygeplejersken
Chloe Jenkins, er forbudt område. Da hun en nat ringer på hans dør nærmest kun iført undertøj på flugt fra

den mand, hun troede hun skulle giftes med, bliver det svært for Brad ikke at gøre noget dumt. Da hun bryder
sin forlovelse, bliver den flotte Brad, der skal lære Chloe om singlelivets glæder, men kan hun modstå

fristelsen til at forelske sig i ham? Kærligheden lurer Julian Austin tror ikke på kærligheden. Derfor er Daisy
hans perfekte brud - hun er blevet såret for ofte til at hun tør stole på kærligheden. Dog vil de begge gerne
stifte familie, så et enkelt, kærligt partnerskab synes at være den bedste løsning for dem begge to. Indtil det
går op for Daisy, at hendes ægteskab med Julian præcis vil blive det kærlighedsparti, hun havde håbet på at
undgå. Og Julian begynder at undre sig - hvis kærligheden ikke eksisterer, hvad i alverden er det så, der er

ved at ske med hans hjerte? En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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