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Prins Casimir af Byzenmaach kan ikke glemme Anastasia Douglas. Nu syv år efter deres møde skal han
giftes. Men da han får efterforsket den uforglemmelige Anastasia, opdager han en hemmelighed: Hun har født

hans datter, og nu ønsker han intet andet, end at være sammen med dem.

Manden fra Milano

Pia har mistet alt. Sin bedstemor, sine venner og sine penge. Manden, hun troede elskede hende, udnyttede og
gældsatte hende. Hun rejser til Italien for at være sammen med sin bedstefar, Giovanni Vito. Men kan hun
overbevise hans gudsøn Raphael om, at hun ikke er ude efter Gios penge? Og kan hun modstå hans charme,

inden hun igen falder for den forkerte mand?

Romantik for kynikere

Cashel Burgess' PR-folk har en plan, der skal redde hans ry og vise hans “blødere” sider frem. De har meldt
ham til en konkurrence om at blive Australiens Mest Romantiske Par. Det eneste problem er, at Cash slet ikke

har en kæreste, men det bremser ham ikke.

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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Nu syv år efter deres møde skal han giftes. Men da han får
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hemmelighed: Hun har født hans datter, og nu ønsker han intet andet,
end at være sammen med dem.
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Pia har mistet alt. Sin bedstemor, sine venner og sine penge.
Manden, hun troede elskede hende, udnyttede og gældsatte hende.

Hun rejser til Italien for at være sammen med sin bedstefar, Giovanni
Vito. Men kan hun overbevise hans gudsøn Raphael om, at hun ikke
er ude efter Gios penge? Og kan hun modstå hans charme, inden hun
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