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Brendan Grant følt, at hans hjerte er frosset til is og er blevet uigennemtrængeligt. Men så bringer en syg kat
ham modvilligt til Nora Andersons dør. Nora siges at kunne heale syge skabninger, men Brendan funderer

over, om hendes healende evner også virker på mennesker. For hans forsvarsværker begynder at smelte, mens
han er sammen med Nora og hendes forældreløse nevø. Men Nora er som en løvinde og beskytter det nye liv,
hun har kæmpet for at skabe for sig selv og sin nevø. Hun ville ikke lade hvem som helst komme ind over

dørtærsklen …   Prins af blodet Brandmanden Charlie Costa ved alt om pligtfølelse og det at redde liv. Men
da han finder ud af, at han er prins og bliver nødt til at gifte sig for at sikre sit lands fremtid, stritter Charlie
imod med arme og ben! Han vil hverken være konge eller giftes med prinsesse Jazmine, uanset hvor smuk

hun så end er. Hans lidt barske facon og gadedrengecharme narrer dog ikke prinsesse Jazmine et øjeblik. Han
kan måske narre andre til at tro, at han er rebelsk, men hun kender den ægte Charlie; flink, gavmild og en

mand, der er fuldt ud egnet til at blive konge. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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