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Dante er vokset op som italiensk prins, og Shay er vokset op i New Orleans’ fattigste slum, men de har tre
ting til fælles. De har begge savnet en rigtig, lykkelig familie. De har begge viet deres liv til at hjælpe andre.

Og nu har de begge lagt gener til det lille liv, der vokser i Shays mave efter en enkelt hed nat under en
konference på Hawaii.

Man kunne håbe, at familiedrømmen var hjemme, men brændte børn skyr ilden, og Shay og Dante nøjes med
at indgå en aftale om et etårigt fornuftsægteskab, der kan sikre babyens fremtid.

Men skjulte motiver og uudtalte følelser sætter ægteskabskontrakten på en hård prøve …

Pennys hemmelighed

Med den samme ihærdighed, som har gjort hende til læge, er Penny fast besluttet på at starte en familie. Hun
har affundet sig med, at hun bliver nødt til at gennemgå fertilitetsbehandlingen alene, men det største problem

er, at hemmeligholde det for hendes effektive chef, Ethan Boss.

Penny troede, det var hendes hormoner, som gjorde hende så bevidst om Ethans mørke øjne og sexede smil,
men da hun betror sig til ham, indser hun, at det er deres sydende kemi.
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