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Jordemoderen Flo har fået nok af mænd. Problemet er bare, at den berygtede prins, sheikh Hazin al-Razim har
en så hypnotiserende effekt på hende, at hun hurtigt glemmer alt om sin beslutning og ender i hans seng.
Sagen bliver ikke mindre kompliceret af, at hun tilfældigvis skal tilbringe hele juleferien i hans families
ørkenpalads for at hjælpe sin venindes barn til verden.
Hazin har i mange år båret på en tyngende smerte, men Flo har fået isen om hans hjerte til at smelte, og nu
håber han på, at hans personlige juleønske – Flo som hans brud – vil blive opfyldt.
Fødselslægens eventyrjul
Fra 10-årige Dustys dagbog:
Jeg har aldrig haft en rigtig familiejul. Det har altid bare været mig og min mor og min mormor. Men nu har
jeg mødt min ret seje onkel Ben. Han er læge, ligesom mor. Jeg har først lige lært ham at kende, og det er
ligesom, at jeg har fået en far. Onkel Ben får mor til at være glad. Jeg fangede dem også i at kysse, og så blev
hun helt rød i hovedet. Så snart julen er forbi, skal vi hjem igen. Men hvis jeg er en rigtig god dreng, så kan
det være, onkel Ben kommer med os.
Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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