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Eloise Dean var uskyldig på enhver måde, indtil hun mødte Vito Viscari! Han fejede benene væk under hende
og ind i sin seng, mens han lovede hende guld og grønne skove. Men mens Eloise nød hans forførelse, vidste

hun ikke, at han aldrig kunne blive hendes …

Løfter i London

Hævnen er sød! Lexi Harings vidnesbyrd er med til at dømme Atlas Chariton for mordet på hendes kusine
Philippa. Men efter at have afsonet 10 år af sin straf frikendes han på grund af nye dna-beviser. Nu skal Lexi

og resten af hendes familie bøde. Men hvis Atlas er uskyldig, hvem er så den sande morder?

Fortryllende tæt

Efter et sammenstød med en svindler er den skotske kunstner Iona MacCabe helt alene, og hun opdager
hurtigt, at Los Angeles kan være en meget uvenlig by. Detektiven Zane Montoya kan ikke få sig selv til at
efterlade den kønne, skotske turist på et skummelt motel, så han skruer charmen på, og viser sig fra sin mest

galante side og tager Iona med til den smukke kystby Monterey.

 

Kære Eloise

Eloise Dean var uskyldig på enhver måde, indtil hun mødte Vito
Viscari! Han fejede benene væk under hende og ind i sin seng, mens
han lovede hende guld og grønne skove. Men mens Eloise nød hans
forførelse, vidste hun ikke, at han aldrig kunne blive hendes …

Løfter i London

Hævnen er sød! Lexi Harings vidnesbyrd er med til at dømme Atlas
Chariton for mordet på hendes kusine Philippa. Men efter at have
afsonet 10 år af sin straf frikendes han på grund af nye dna-beviser.
Nu skal Lexi og resten af hendes familie bøde. Men hvis Atlas er

uskyldig, hvem er så den sande morder?

Fortryllende tæt

Efter et sammenstød med en svindler er den skotske kunstner Iona
MacCabe helt alene, og hun opdager hurtigt, at Los Angeles kan

være en meget uvenlig by. Detektiven Zane Montoya kan ikke få sig
selv til at efterlade den kønne, skotske turist på et skummelt motel,
så han skruer charmen på, og viser sig fra sin mest galante side og

tager Iona med til den smukke kystby Monterey.
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