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Patterson drømmer om kærligheden, især ved juletid. C.J. Hamilton der er enlig far, har opdaget, at det er en
hel del sværere at være far end at være ubekymret ungkarl! Men han er som fortryllet af Jessicas skønhed og
ærlighed. Hun er perfekt til hans datter, men er hun også perfekt til ham? Det er heldigt, at Jessica aldrig har
kunnet modstå en bøn om hjælp, for glimtet i C.J's blå øjne antyder, at hendes juledrømme faktisk godt kan
blive til virkelighed. Den første gang Kathleen Miles er verdens ældste jomfru, men det betyder ikke, at hun
ikke har drømme eller følelser. Det er ikke hver dag, at en storbypige som hende står ansigt til ansigt med en
cowboy, der er som taget ud af en hed fantasi. Og Evan Atkins ser på Kathleen, som om hun er alt andet end

en pebermø ... Og han kom hjem til jul Der var engang, hvor Sol Adams og Cassie Campbell var
uadskillelige, de var hinandens bedste venner. Cassie har brugt de sidste 10 år på at prøve at komme videre
med sit liv, men nu er Sol hjemme for julen og hun han ikke undgå ham, eller minderne. Sol kan se, at Cassie
er forandret. Hun er enke nu, og en kvinde der utrætteligt tager sig af andre. Men han kender hende for godt!

Han kan se smerten og længslen bag hendes glade smil ...

 

Kære julemand Jessica Patterson drømmer om kærligheden, især
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Cassie har brugt de sidste 10 år på at prøve at komme videre med sit
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