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ånder for sit job som bryllupsarrangør, men hun har en oplevelse i bagagen, der gør hende ekstra forsigtig, når
det gælder herrebekendtskaberne i hendes privatliv. Ind på scenen træder den flotte Zach Sullivan, og selv om
han hele tiden kommer i vejen for hendes bryllupsforberedelser for kronprinseparret i Halencia, kan hun ikke
modstå hans charme. Det skal vise sig, at han slet ikke er så opsat på at se det kongelige bryllup blive til
noget. Jul med chefen Personlig assistent Meg Jardine, er overbevist om, at hun er ved at miste sit job.

Hendes chef, William McMaster, er strandet i Melbourne i julen - og det hele er hendes skyld! Så det er med
et hamrende hjerte, hun inviterer ham hjem i juleferien. Da William ankommer til Meg’s hyggelige og

stemningsfulde slægtsgård, tør han op. For pludselig ser de hinanden i et helt nyt lys, og landpigen Meg er
skudt til tops på Williams ønskeliste! Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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