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taget sig af sin lillebror Cole. Hun arbejder hårdt for at opretholde facaden og skjule sandheden om sin
familiesituation, og selv de mænd hun dater, er valgt med udgangspunkt i at sikre Cole den bedst mulige

fremtid. Cameron MacCabe, den sexede, nye bartender på arbejdet er anderledes end alle andre mænd, Jo har
mødt – og det slår hurtigt gnister mellem dem. Men selv om Jo for første gang nogensinde er fristet til at
sætte sig selv først, tør hun ikke sænke paraderne og vise Cam, hvem hun i virkeligheden er. Men da Cam
flytter ind i lejligheden under hende, kan Jo ikke længere fornægte den store tiltrækning mellem dem – især
ikke fordi Cam er stålsat på at afdække alle hendes hemmeligheder og virkelig lære hende at kende. Også
hvis det kræver hårdt arbejde … LONDON ROAD er andet selvstændige bind i Samantha Youngs populære
Dublin Street-serie. Samantha Young er blevet kaldt Skotlands svar på E.L. James. Hendes bøger udkommer i

29 lande.
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