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tv-vært Belle er gift med Ivo. Men bag overfladen på hendes perfekte liv lurer sandheden om deres
fornuftsægteskab. Et eller andet sted undervejs har hun forelsket sig dybt i sin mand, og hun kan ikke lade
være med at ønske sig et barn. Nu er det op til dem at få talt om de hemmeligheder, de aldrig har betroet

hinanden og igen få deres ægteskab til at blive til noget helt særligt.Mine hemmeligheder Simone er netop
vendt hjem fra en cykeltur i Himalaya, da hun mister sin dagbog, tror hun, at det værst tænkelige er sket, for
den er blevet fundet af journalisten og rigmandssønnen Ryan Tanner. Simone har aldrig været i stand til at
åbne sit hjerte for et andet menneske. Men der er noget ved Ryan der indbyder til tillid. Måske kan denne
flotte, omsorgsfulde mand hjælpe hende med at finde sit sande jeg, måske er han den eneste ene? Gammel
kærlighed Claire Mayfield mødte Ethan Seaver, da hun var ung og naiv. Deres romance sluttede med et
hurtigt bryllup i Las Vegas. Det skulle have været den første dag i resten af deres liv sammen. Men

hemmeligheder og løgne vristede dem alt for hurtigt fra hinanden, og mange år senere er deres ægteskab et
fjernt minde. Eller det burde det i det mindste være ... En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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