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Greyson Corey er indehaver af den lokale isenkræmmer, der kæmper med næb og klør for at undgå at blive
opslugt af en af de store kæder. Lige en udfordring for Karen, der er fast besluttet på ikke at lade sig

distrahere af, at Greyson er den flotteste mand, hun nogensinde har mødt. Hun har nemlig lovet sig selv aldrig
mere at lade sig forføre af et godt udseende. Greyson har svært ved at koncentrere sig om forretningen, når
hun er i nærheden. Men hvad nytter det at drømme om denne smukke kvinde, når Greyson af erfaring ved, at
de fleste kvinder har svært ved at acceptere de byrder, der følger med et liv med ham. Karen Rose Smith (f.
1967) er en amerikansk forfatter til adskillige romancebøger. Hun fik sin litterære debut i 1991 og har siden
udgivet næsten 100 bøger. Flere af bøgerne er oversat til dansk, heriblandt "Because of Francie" og "Kit and
Kisses" og henholdsvis udgivet under titlerne "Kærlighed på rulleskøjter" og "Brændt barn". Juvelen er en

serie fyldt med historier om kærlighed, romantik, spænding og lidenskab.

 

Karen Saunders er ekspert i PR, og hun elsker udfordringer. Greyson
Corey er indehaver af den lokale isenkræmmer, der kæmper med
næb og klør for at undgå at blive opslugt af en af de store kæder.

Lige en udfordring for Karen, der er fast besluttet på ikke at lade sig
distrahere af, at Greyson er den flotteste mand, hun nogensinde har
mødt. Hun har nemlig lovet sig selv aldrig mere at lade sig forføre af

et godt udseende. Greyson har svært ved at koncentrere sig om
forretningen, når hun er i nærheden. Men hvad nytter det at drømme
om denne smukke kvinde, når Greyson af erfaring ved, at de fleste
kvinder har svært ved at acceptere de byrder, der følger med et liv
med ham. Karen Rose Smith (f. 1967) er en amerikansk forfatter til
adskillige romancebøger. Hun fik sin litterære debut i 1991 og har

siden udgivet næsten 100 bøger. Flere af bøgerne er oversat til dansk,
heriblandt "Because of Francie" og "Kit and Kisses" og henholdsvis
udgivet under titlerne "Kærlighed på rulleskøjter" og "Brændt barn".



Juvelen er en serie fyldt med historier om kærlighed, romantik,
spænding og lidenskab.
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