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En geolog, der ikke vil være geolog og en kok, der ikke vil lave mad.

Jo Anderson vil noget nyt med sit liv, og nu står hun her som husholderske for Malcolm MacCallum. For et
halvt år siden var han en karismatisk stjernekok, nu er han arret og lever i isolation. Det sidste, Mac ønsker, er
en kvinde, der er fast besluttet på at få ham til at se sine dæmoner i øjnene, specielt når Jo så åbenlyst har sine

egne. For hvorfor skulle en kvinde så smuk og fuld af liv ellers føle sig som den kedeligste kvinde i
Australien?

 

Fortidens spor

For den flotte advokat, Nick Gilbert betød en date normalt en romantisk middag og ikke en støttefest for
forældreløse børn. Men han er villig til at gå langt for at komme ind på livet af sin stive og formelle, men

fascinerende kollega, Carolyn Duff.

Ved at se hende sammen med børnene, får han øjnene op for en helt ny side af Carolyn, og aldrig har han set
noget så vidunderligt ...
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