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give slip på fortiden – og forpligte sig til en fremtid som far?  Paramediciner Marty Graham er ikke

interesseret i et seriøst forhold. Han kender alt for meget til, hvor meget smerte der kan være i et familieliv.
Men den enlige mor dr. Emma Crawford er anderledes end hans andre kvinder, og hun er på udkig efter en far
til sine søde tvillingesønner. Vil en enkelt nats hed lidenskab kunne ændre alt for Marty og Emma? Hans

hjertes hemmelighed Han havde lovet at tage sig af hende. Men nu vil han meget mere end det. − Lov, at du
vil passe på hende for mig. Så enkelt var det. Bortset fra at det aldrig har været enkelt for dr. James Slater at
tage sig af sin bedste vens kone, efter han døde i Afghanistan. Særligt ikke nu hvor den yndige Connie har
bedt ham hjælpe sig med at få et barn. Han kan ikke bare give hende et barn og gå sin vej. Det begærer og

elsker han hende for højt til. Men hvordan i alverden skal han dog kunne fortælle hende det …?
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