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Der skal bare en enkelt gnist til!

Alex Rodriguez og Layla Woods havde lært på den hårde måde, at deres lidenskab var lige så ødelæggende,
som den var brændende. De havde intet andet valg end at skilles, før den ødelagde deres karrierer og deres

hjerter for altid.

Men nu er de igen ansat på det samme hospital, og pludselig mødes fortid og fremtid endnu en gang.

De forsøger at narre sladdertanterne på hospitalet til at tro, at der ikke er noget mellem dem. Men vil de
kunne overbevise hinanden om det? Sandsynligvis ikke!

Brud til enlig far

En ny ægtemand, en ny datter – en ny familie.

Dr. Jillian Davis har en smertelig hemmelighed og hun er i fare for helt at lade sig overvælde af den. Indtil
den pragtfulde enlige far og politibetjent Alec Monroe kommer ind i hendes liv og viser hende, hvordan hun
skal leve igen. For Alec har hans datter været det vigtigste i hans liv, det at være far har været det eneste, der

betød noget, men nu har Jillian stjålet hans og lille Shelbys hjerter. Så da Alec finder ud af Jillians
hemmelighed, gør den ingen forskel; han vil ikke lade den påvirke deres forhold. Han vil have Jillian og han
ved, hun er den bedste mor, lille Shelby nogensinde kunne ønske sig. Hvis han bare også kan få Jillian til at

tro det!
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