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Primaballerinaen Eva Hennessey har skabt en karriere og et liv i Paris. På den anden side af jorden bor hendes
første kærlighed, Griffin Fletcher. Og da hun bliver inviteret til gammel elev-fest, takker hun nervøst ja.

Griff troede aldrig, at han skulle få Eva at se igen. Hun er smukkere end nogensinde, men det viser sig, at hun
gemmer på en dyb smerte. Det er en hemmelighed, hun har holdt på alt for længe. Og da hun endelig åbner sit

hjerte, er begge deres liv forandret for altid …  

Sekretærens hemmelighed

Kit Mercer ser sig i spejlet en sidste gang, før hun går ud ad døren for at mødes med sin chef. Hun er sikker
på, han glæder sig til at se hende igen og hviske søde ord i hendes øre, men Alex Hallam har en anden

dagsorden. Han siger til hende, at deres affære ikke kan fortsætte. Efter en opslidende skilsmisse er han ikke
parat til et nyt forhold, men det bliver han, da Kit afslører, at hun er gravid. Der bliver vendt op og ned på
deres hverdag, når bestyrelsesmøder og forretningsmiddage bliver afløst af lægebesøg. Måske betyder det

også afslutningen på deres kollegiale forhold og begyndelsen på et nyt liv sammen?

Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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Paris. På den anden side af jorden bor hendes første kærlighed,
Griffin Fletcher. Og da hun bliver inviteret til gammel elev-fest,

takker hun nervøst ja.

Griff troede aldrig, at han skulle få Eva at se igen. Hun er smukkere
end nogensinde, men det viser sig, at hun gemmer på en dyb smerte.
Det er en hemmelighed, hun har holdt på alt for længe. Og da hun
endelig åbner sit hjerte, er begge deres liv forandret for altid …  

Sekretærens hemmelighed

Kit Mercer ser sig i spejlet en sidste gang, før hun går ud ad døren
for at mødes med sin chef. Hun er sikker på, han glæder sig til at se
hende igen og hviske søde ord i hendes øre, men Alex Hallam har en

anden dagsorden. Han siger til hende, at deres affære ikke kan
fortsætte. Efter en opslidende skilsmisse er han ikke parat til et nyt
forhold, men det bliver han, da Kit afslører, at hun er gravid. Der
bliver vendt op og ned på deres hverdag, når bestyrelsesmøder og
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