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lækker, men jeg kan ikke glemme hvad der skete i Paris og at han knuste mit hjerte. Nu står han her og vil
have mig til at hjælpe med sin niece – og at vi bare skal fortsætte hvor vi slap! Men denne gang, vil jeg ikke
bare være hans rebound, men jeg ved ærligt talt ikke hvordan jeg skal modstå ham? Kærlighedens ansvar
Josh Sullivan er en lykkelig ungkarl, og på trods af flere kvinders forsøg på at lokke ham til alters, er det

endnu ikke lykkes – og enlige mødre, dem holder han sig langt væk fra. Men Kat O'Brien fylder hans tanker
nat og dag. Før han når at opfatte, hvad der er sket, så hænger han på krogen, men vil Kat nogensinde blive

overbevist om, at han er værd at satse på?
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