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absolut ingen planer om at stifte familie, for hans forældres destruktive forhold har fået ham til at miste troen
på ægteskabet. Men da sygeplejersken Sara Moreira ved et uheld bliver gravid, beslutter Sebastian hurtigt, at
han må gøre sin pligt. Sara tror dog på kærligheden, og hun kunne aldrig drømme om at gifte sig med en, hun
ikke elsker … Din i nat Bridgette Joyce har opgivet både venner og karriere for sin nevø skyld. For ikke at
tale om kærligheden! Livet med småbørn giver hende ikke nogen mulighed for hverken at flirte eller have

lange romancer. Indtil hun møder den sindssygt lækre læge Dominic Mansfield. Bridgette indser, hvor meget
hun faktisk har savnet det, og en lille djævel på skulderen hvisker, at det er nu hun har chancen! Dominic er
ved at forlade byen og er også kendt for sine midlertidige affærer, så hvad vil være bedre end at give sig hen

og drømme sig væk - bare for en nat ...? En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin

 

Et spørgsmål om pligt Dr. Sebastian Texeira har absolut ingen
planer om at stifte familie, for hans forældres destruktive forhold har
fået ham til at miste troen på ægteskabet. Men da sygeplejersken

Sara Moreira ved et uheld bliver gravid, beslutter Sebastian hurtigt,
at han må gøre sin pligt. Sara tror dog på kærligheden, og hun kunne
aldrig drømme om at gifte sig med en, hun ikke elsker … Din i nat
Bridgette Joyce har opgivet både venner og karriere for sin nevø
skyld. For ikke at tale om kærligheden! Livet med småbørn giver
hende ikke nogen mulighed for hverken at flirte eller have lange
romancer. Indtil hun møder den sindssygt lækre læge Dominic

Mansfield. Bridgette indser, hvor meget hun faktisk har savnet det,
og en lille djævel på skulderen hvisker, at det er nu hun har chancen!



Dominic er ved at forlade byen og er også kendt for sine midlertidige
affærer, så hvad vil være bedre end at give sig hen og drømme sig
væk - bare for en nat ...? En romantisk kærlighedshistorie fra

Harlequin
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