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Nicolas trækker Stephs navn i firmaets nisseleg, og nu gælder det bare om at finde den perfekte gave til den
kvinde, han har fantaseret om i månedsvis. En aften finder han ved et tilfælde en sammenkrøllet ønskeseddel

på gulvet, og Nicholas er ikke længere i tvivl om, at han får en glædelig jul.

Ønskesedlen tilhører nemlig Steph, og det eneste, hun ønsker sig, er ham - på alle tænkelige måder.

Julenovelle af Sylvia Day, forfatteren bag bestsellerserien Crossfire.

Om forfatteren: 
Sylvia Day er # 1 på New York Times´ bestsellerliste og # 1 international bestseller forfatter til talrige

prisvindende romaner oversat til 39 sprog. Hun topper bestsellerlisterne i mere end 15 lande, hun er elsket af
læsere på tværs af genrer, og der er trykt millioner af hendes bøger. Hun er nomineret til the Goodreads
Choice Award for Best Author og hendes romaner er udpeget til Amazons best of the Year in Romance.
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