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Hendes frelsende ridder i nabohuset!

Efter en frygtelig offentlig skilsmisse har Louisa Harrison søgt tilflugt i Toscanas fredelige landskab. Men den
skønne, lokale vinproducent Nico Amatucci sætter hendes hjerte på overarbejde – særligt, når han kysser

hende!

Nico kommer Louisa til undsætning, da deres romance skaber overskrifter, men Louisa er fast besluttet på at
bevise, at hun ikke er en jomfru i nød! Hun føler sig stærkere end nogensinde, når hun ligger i Nicos arme,

men har hun modet til at betro ham sit nyligt helede hjerte?
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Af og til kan gode ting opstå ud af håbløse situationer. Og det er præcis, hvad Lauren Seville oplever, da hun
beslutter at forlade sin mand og deres kærlighedsløse ægteskab i håb om at skabe et nyt og bedre liv for

hende selv og hendes ufødte barn.Og da hun møder Gavin O’Donnell, vokser håbet dag for dag, i takt med
hun langsomt finder sig selv igen.

Gavin er tiltrukket af den unge smukke kvinde og ser hendes styrke, længe før hun selv gør det. Men også
han er usikker på fremtiden. Hun er gravid – med en anden. Og er det overhovedet tilladt at finde en gravid

kvinde attraktiv – og sågar decideret sexet …?
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