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Hotelstuepigen Sunny Raye kom op i Max Graylands hotelsuite for at gøre rent, men stod pludselig med en
lille, forladt baby! Med kun få dage til jul, kræver den lækre, men forvirrede milliardær, at Sunny hjælper
ham med a passe Phoebe julen over. Hun siger ja, men kun, hvis de tilbringer julen sammen med hendes

familie!

Max befinder sig i ukendt territorium, men en varmhjertet Sunny er en åbenbaring. Og Max indser, at han
ønsker sig mere end en barnepige til Phoebe, han ønsker, at Sunny skal oplyse hans liv for evigt.

Kys under misteltenen

Grace Mackinnon, som er en fri fugl, er lykkelig, bare hun kan rejse fra det ene eventyr til det næste. Men
hun er nødt til at tage tilbage til Becketts Run i julen, den hyggelige lille by, som hun stak af fra, da hun var

helt ung.

Hun er lige ved at påkøre sin ungdomskæreste J.C. Carson, men ender i stedet i en snedrive, og da de bagefter
arbejder sammen på at arrangere julefesten i byen, slår det atter gnister mellem dem.

Vil Grace mon kunne modstå J.C's kys under misteltenen?

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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