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Fra livsnyder og playboy... til enlig far!

En forældreløs baby er ikke en del af playboyen Rett Sullivans ønskeseddel, men da julen nærmer sig, er han
ikke desto mindre ved at drukne i hagesmækker, bleer og legetøj!

Skye Miller er chokeret, da hun finder ud af, at hendes afdøde bror og svigerinde har givet
forældremyndigheden over deres datter til Rett, hendes brors bedste ven ... og Skyes første store kærlighed.

Skye må beskytte sit allerede hårdt prøvede hjerte, mens hun hjælper far og baby med at knytte sig til
hinanden, og så må hun derfra så hurtigt som muligt. Men synet af den lille baby i Retts stærke arme gør

Skye blød i knæene ...

Bare venner

Et meget offentligt frieri! Den pragtfulde sicilianer Lorenzo Martelli havde friet til Helen for øjnene af hele
sin familie! Hvordan kunne hun sige andet end ... ja? Nu var den store dag faretruende nær, og den vordende

brud var ved at få kolde fødder!

Men brudgommen var mere varmblodig end nogensinde. Han ville have Helen, og Lorenzo fik altid, hvad
han ville have. Men han blev nødt til at vente, til hun var parat til at blive hans brud - efter eget valg?
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