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Det liv, Sophie kendte, er slut, og hun begiver sig ud på en ny vej. Hun vælger eventyret, farerne og det
ukendte ved verdens ende. Men da hun står over for forskningsstationens leder Gabe Sullivan, kan Sophie

ikke ignorere den spirende følelse af begær.

Jobbet byder på svære udfordringer, men Sophie vokser med opgaverne.

Kan et uforglemmeligt, brændende kys under det funklende polarlys begynde at smelte Sophies frosne hjerte?

Kærlighedslængsler

Hamish McGregor fra Crocodile Creeks flyvende beredskabskorps er på vej hjem til Skotland og sit
drømmejob, da drømmekvinden i hans liv dukker op. Kate Winship er kommet til Crocodile Creek for at

finde sin biologiske far og få samlet stumperne af sit knuste liv sammen. Hun har mistet tilliden til alt og alle
og er overhovedet ikke parat til at stole på nogen eller noget, ikke nu og måske aldrig mere. Hamish har kun

tre uger at overbevise hende i ...
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Det liv, Sophie kendte, er slut, og hun begiver sig ud på en ny vej.
Hun vælger eventyret, farerne og det ukendte ved verdens ende. Men
da hun står over for forskningsstationens leder Gabe Sullivan, kan

Sophie ikke ignorere den spirende følelse af begær.

Jobbet byder på svære udfordringer, men Sophie vokser med
opgaverne.

Kan et uforglemmeligt, brændende kys under det funklende polarlys
begynde at smelte Sophies frosne hjerte?

Kærlighedslængsler

Hamish McGregor fra Crocodile Creeks flyvende beredskabskorps er
på vej hjem til Skotland og sit drømmejob, da drømmekvinden i hans
liv dukker op. Kate Winship er kommet til Crocodile Creek for at
finde sin biologiske far og få samlet stumperne af sit knuste liv

sammen. Hun har mistet tilliden til alt og alle og er overhovedet ikke
parat til at stole på nogen eller noget, ikke nu og måske aldrig mere.

Hamish har kun tre uger at overbevise hende i ...
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