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Karen Ford søger tilflugt fra sin fortid og lejer en hytte i Irland. Hun har ingen intentioner om at indlede et
forhold til nogen mand, især ikke den tungsindige fremmede, hun en dag møder i skoven.

Desværre er der ingen vej uden om den flotte Gray O’Connell; den tilbagetrukne forretningsmand viser sig
nemlig at være Karens udlejer! Gray er kendt for sin kølige, reserverede adfærd, så Karen bliver noget

overrasket, da hendes barske nabo giver hende et chokerende, frækt tilbud …

Ødemarkens flamme

Den livlige Storm McFarlane har erklæret åben krig mod sin rival Luke Branagan, hendes fars adopterede
søn. Luke er blevet trænet i at køre den enorme kvægfarm, og det er det, der definitivt har drevet Storm væk

fra Winding River.

Hun søger anerkendelse og et nyt liv i byen. Og alligevel længes hun efter livet i ødemarken. Så da Luke
insisterer på, at hun skal besøge sin syge far, beslutter hun at makke ret. Kun for at opdage, at hendes dybe

følelser for denne kommanderende tronraner har ændret sig fra såret vrede til intenst begær!
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