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Du skal have trillinger! Beskeden lander som en bombe hos den enlige mor Simone Parker. Hun søger
desperat hjælp hos lægerne. Problemet er bare at lægen Troy Hutchinson, er manden, som knuste hendes
hjerte. Nu virker han dog fast besluttet på at være ved hendes side. Men hvordan vil han reagere, når han

hører sandheden bag Simones graviditet? 

En sag om lidenskab

Caroline Jennings har blot haft sit dommerjob et par uger, da hun en morgen ser ind i de smukkeste øjne, hun
nogensinde har set, FBI-agenten Tom Yellow Birds. Tiltrækningen mellem dem er umiddelbar og intens, men
en romance er umulig på grund af deres job. Da nogen aflytter hendes lejlighed, ser hun dog ingen anden

mulighed end at vende sig mod manden med de smukke øjne ... 

Guldhjertets magt

Raif Khouri er overbevist om, at en af   auktionshuset Waverly medarbejdere har stjålet den værdifulde statue,
og han vil tage alle midler i brug for at få den tilbage. At kidnappe Waverlys direktør og lukke hende inde på
et hotelværelse virkede som en genial idé. Men han er ikke forberedt på at hun siger, hvad hun mener og
tænker - og at hun ovenikøbet gør lige hvad hun har lyst til. Lige meget hvordan han prøver at kontrollere

situationen, ender det hele tiden med at hun har alle fordelene …
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