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julehemmelighed James Carters frieri kommer fuldstændig bag på Mattie Trent, men eftersom hun elsker
ham, siger hun ja. Og hun er fast besluttet på at bevise over for ham, at hun kan være andet og mere end bare
hans hustru på papiret. Hendes bestræbelser giver dog et uventet resultat, en graviditet med forventet fødsel
ved juletid! Men før Mattie kan nå at fortælle James om barnet, opdager hun noget, der tvinger hende til at
holde den glade nyhed hemmelig! Det australske eventyr Som skyggerne bliver længere, og solen smelter
ned bag bjergene, er endnu en dag gået for kvægopdrætter Mark Winchester. Men intet har været det samme,
siden han var forlover ved et bryllup i London for seks uger siden og mødte brudepigen Sophie Felsham. På
den anden side af jordkloden skal storbypigen, Sophie, i gang med sit livs vanskeligste telefonopringning.
Den ene, vidunderlige nat, hun tilbragte sammen med den flotte Mark, har resulteret i en graviditet og nu er
det tid til at fortælle Mark, at han skal være far til hendes barn! Afpresning Jordan har kæmpet for at glemme
Gino Bortelli, den arrogante, sexede italiener, som hun havde en affære med for ti år siden. Forholdet endte
brat, men Jordan higer stadig efter Ginos kærtegn. Ingen mand har nogensinde siden fået hende til at føle det
samme som Gino. Nu er han tilbage, ældre, rigere og mere sexet. Og Gino kan stadig få Jordan til at smelte.
Han ved noget, Jordan helst vil bevare som en hemmelighed mellem de to, og han er parat til at udnytte sin

viden, for at få hende ...
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