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Da Dani Collins udpeges til at stille op som borgmesterkandidat afviser hun øjeblikkeligt forslaget! Som
alenemor og ejer af en skønhedssalon, er der ikke meget tid til overs i hendes fyldte kalender ... Men det er
tydeligt, at den sexede borgmester Cole Sullivan er fascineret af sin potentielle modstander; og han ved
præcis hvordan, han skal tirre hende. Dani nægter at lade sig forføre af Coles charme, ligesom alle andre i
byen er blevet forført, deriblandt hendes egen datter. Så hvorfor accepterer hun pludselig hans udfordring?
Kapløbet er i gang, men hvor ender det? På sejrsskamlen ... eller ved alteret? Abby og betjenten Den

vordende brud, Abigail Callahan, har styr på sit liv. En god karriere, en velhavende mand, alt er perfekt …
måske for perfekt. Så dukker den sexede betjent Raff Finn igen op i Abbys liv og belemrer hende med en
bedårende, hjemløs hund ved navn Kleppy, samt en stor bunke besvær. Raffs tankeløse teenageopførsel har
holdt dem adskilt i lang tid, men han har ikke tænkt sig at lade sin barndoms elskede gifte sig med den

forkerte mand. Med hjælp fra Kleppy og lidt af Banksia Bays magi lykkes det Raff at vække den Abby, han
altid har elsket. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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