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Cecelia Morgans glæde over sit nye job bliver kortvarig. Samtidighed med at hendes nye chef Deacon Chase
udviser interesse for hende, bliver hun afpresset af en person, som truer med at afsløre hendes hemmeligheder.
Hendes forlovede bryder forlovelsen, og hun søger trøst hos Deacon - hvilket viser sig at komplicere alting

yderligere.

Uventet gave

background:white;mso-ansi-language:DA">Der bliver vendt op og ned på Aiden Langfords liv, da han
opdager, at han har en søn. Moren er død, så lille Oliver har ikke andre end sin far og sin midlertidige værge,
Sarah Daltrey. Mon Sarah vil sætte ham i lære som far i ti dage? Og kan han nå at forføre hende, inden tiden

løber fra dem?

Alt eller intet

På trods af advarsler om, at han ville knuse hendes hjerte, faldt Jayne Hughes for en af de slemme drenge. Og
Conrad Hughes, kasinomilliardæren, levede op til advarslerne med sit fravær og sine løgne. Nu er Jayne parat

til at komme videre med sit liv, men hendes mand har andre planer.
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