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Det eneste Zack vil, er at sikre sig, at hans bortadopterede søn har det godt. Men pludselig handler det ikke
længere om at betragte sønnen på afstand, for han ryger direkte ind i et familiedrama: en alenemor, en

børnehave midt i New York og en dreng, der er løbet hjemmefra ...

Susan havde aldrig troet, at hun ville stole på en mand, som hun dårligt nok kendte, men Zack er blevet en
del af deres hverdag. Og måske, nu hvor hun får sommerfugle i maven, kan han en dag blive mere end blot en

ven. Men så afslører Zack, hvem han er!

En uopnåelig kvinde

Ric vil have Lara. Men Ric er en skidt knægt. En straf på seks måneder på en farm i bushen har tvunget ham
til at blive voksen. Ric er parat til at gøre krav på Lara, men trods hans succes er hun lige så uopnåelig som

nogensinde. Hun er fanget i et ægteskab med en mand, der mishandler hende, og Ric sætter sin egen
sikkerhed på spil for at redde sin ungdoms elskede.

Prinsens gravide hustru

Sienna Wainwright får en enkelt lidenskabelig nat med den internationale økonomimand Rafe Lombardi, før
han smider hende ud. Sienna ønsker aldrig at se hans forførende, arrogante ansigt igen, men seks uger senere

ændrer deres liv sig - for evigt!

Rafe er ikke længere blot milliardær. Han er også prins af Montvelatte og Sienna er gravid - med hans
tvillinger! Hvad skal hun nu gøre? Rafe er fast besluttet på at få både sine arvinger og gifte sig med Sienna!
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Det eneste Zack vil, er at sikre sig, at hans bortadopterede søn har
det godt. Men pludselig handler det ikke længere om at betragte
sønnen på afstand, for han ryger direkte ind i et familiedrama: en
alenemor, en børnehave midt i New York og en dreng, der er løbet

hjemmefra ...

Susan havde aldrig troet, at hun ville stole på en mand, som hun
dårligt nok kendte, men Zack er blevet en del af deres hverdag. Og
måske, nu hvor hun får sommerfugle i maven, kan han en dag blive

mere end blot en ven. Men så afslører Zack, hvem han er!

En uopnåelig kvinde

Ric vil have Lara. Men Ric er en skidt knægt. En straf på seks



måneder på en farm i bushen har tvunget ham til at blive voksen. Ric
er parat til at gøre krav på Lara, men trods hans succes er hun lige så
uopnåelig som nogensinde. Hun er fanget i et ægteskab med en

mand, der mishandler hende, og Ric sætter sin egen sikkerhed på spil
for at redde sin ungdoms elskede.
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Sienna Wainwright får en enkelt lidenskabelig nat med den
internationale økonomimand Rafe Lombardi, før han smider hende
ud. Sienna ønsker aldrig at se hans forførende, arrogante ansigt igen,

men seks uger senere ændrer deres liv sig - for evigt!

Rafe er ikke længere blot milliardær. Han er også prins af
Montvelatte og Sienna er gravid - med hans tvillinger! Hvad skal hun
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