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gaverne, pynten, maden, magien, så meget, at det er umuligt for ham at fatte, at ikke alle har det på den måde.
For Trinity står julen for alt, der gør ondt i livet, og hendes yndlingsdag er nytårsdag, hvor det ”kommercielle
pjat” er overstået. Men da det umage par kysser under misteltenen til hospitalets julefest, sætter det skub i en
anden slags magi, som ingen af dem er forberedt på, og Riley gør det til sin mission at bringe juleglæden og
magien tilbage i Trinitys liv. Men selvfølgelig hun gør modstand, for julen er jo noget pjat, eller? Brud af

bekvemmelighedMarty Cox kan ikke undgå at knytte sig til den lille hjælpeløse pige på fødegangen, selvom
hendes far selvfølgelig vil gøre krav på hende, når han dukker op. Men Dr. Carlos Quintero vidste ikke, at

hans afdøde hustru var gravid og har ingen anelse om, hvordan han skal opdrage sin datter. Der er umiddelbar
tiltrækning mellem Marty og Carlos, og da han ser, hvor glad hun er for den lille pige, tilbyder han hende at
indgå et fornuftsægteskab. Marty kan ikke udholde tanken om pigens usikre fremtid, og indvilliger, men bag
Martys valg lurer et hemmeligt håb: Håbet om, at den stolte og lidenskabelige spanioler en dag vil kunne se

hende som mere end blot en ’bekvemmeligheds-brud’. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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