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Kat Marshall har ofret alt for sine yngre søskende, men nu, hvor banken banker på døren, har hun desperat
brug for hjælp. Uskyldige Kat har altid gemt sine egne drømme langt væk, i hvert fald indtil hun møder den

gådefulde russer Mikhail Kusnirovitj, hvis skandaløse tilbud kunne få alle hendes drømme til at gå i
opfyldelse. Milliardæren Mikhail har ingen hemmelige drømme. Men han har penge, rigtig mange penge, og
han får altid, hvad han vil have. At få Kat med i seng bør være en smal sag, men den tiltrækkende rødhårede
kvinde viser sig umulig at forføre! Så Mikhail tilbyder at betale hendes gæld til gengæld for, at hun tilbringer
en måned på hans yacht, i hans kahyt!  Min bedste ven, min elskede Della havde været bedste venner med
Luke Brayford siden teenageårene. Og elsket ham ligeså længe. Med sit charmerende smil og intense, grå

øjne var han blevet en uopnåelig drøm. For Luke havde aldrig ønsket at være andet end Dellas ven - og da de
var blevet voksne og han flyttede til udlandet, var også venskabet gledet ud. Nu er Luke tilbage, og hun er

nødt til at træffe en hård beslutning: Skal hun afsløre sine sande følelser for Luke og risikere at blive afvist og
miste deres dyrebare venskab, eller skal hun holde sin kærlighed skjult og resten af sine dage leve i uvished

om, hvad der kunne være sket, hvis nu...   Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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brug for hjælp. Uskyldige Kat har altid gemt sine egne drømme langt
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