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Scarlet og Mason Spencers ægteskab synger på sidste vers. Deres mislykkede forsøg på at få et barn har
afkølet forholdet mellem dem. Men da skilsmissen nærmer sig, dør Masons bror pludselig, og de bliver værge
for Masons lille niece Luna. Nu er spørgsmålet, om de gamle sår kan hele, og om det kan være deres chance
for at finde tilbage til hinanden på ny? Et attraktivt forslag Cameron McNeill tager til Caribien for at finde
ud af, hvad der er galt på McNeill Resorts’ første hotel på De Vestindiske Øer. Her møder han Maresa, der
som concierge på hotellet har den næsten umulige opgave at opfylde alle de urimelige krav, han stiller som
hotelgæsten mr. Holmes for at undersøge hotellets dagligdag nærmere. Spirende nydelse På trods af sin
magtfulde position var Jackson såret - dybt såret af en kvinde. Alligevel beskytter han Taylor - selv om det
koster ham dyrt ... Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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