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Det ville altid knuse sygeplejerske Tessa Kings hjerte at stå ansigt til ansigt med sin fraskilte mand, Fletcher.
Det er også tilfældet, da Fletcher har en sidste tjeneste at bede hende om: Nu, da hans mor er kritisk syg, har
han brug for Tessas hjælp til at lade som om, tragedien aldrig har ført til afslutningen af deres ægteskab. En
umulig anmodning, især når man tager i betragtning, at hendes eksmand er den ene mand, det knuser hendes

hjerte at røre, men samtidig den eneste mand, hun ikke kan modstå …

Børnelægens nye familie

Tammy er en dygtig sygeplejerske og enlig mor til fem børn. Hun har ikke tid til kærlighedsforhold og hun
har også svoret, at hun vil holde sig langt væk fra mænd. Især den flotte læge, Laird Burchell. Men Laird er
blevet betaget af Tammys varme, humoristiske sans og ikke mindst hendes fantastiske røde hår. Han er måske

skræmt ved tanken om at blive far, men der er så meget ved Tammy og hendes livlige børneflok, der
overbeviser ham om, at hun er værd at risikere alt for!
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