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Det er jul i Royal, Texas, og den rapmundede skønhed Chelsea Hunt og den yderst tiltrækkende Gabriel
Walshs bedste venner skal giftes, og det skal være med pomp og pragt. Gabe, der er tidligere FBI agent,

arbejder sammen med Chelsea med bryllupsforberedelserne, og de ender med at tilbringe nogle fantastiske
elskovsstunder sammen ...

En julebonus

Faye er aldrig kommet sig over tabet af sine forældre og sin spæde lillebror, og for ikke at risikere at miste
endnu en gang involverer hun sig ikke med nogen. Men hendes flotte chef, Piers, har gennemskuet hende og

han nægter at lade hende drukne i sorgen.

Mørke krav

Da Wade Mitchell står ansigt til ansigt med Victoria Sullivan, må han finde en anden taktik, end han plejer.
Wade har brug for at købe noget, hun ejer, og det skal være her og nu ...
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