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Laura bliver helt mundlam, da en græsk gud, der er en tro kopi af hendes afdøde ekskæreste kommer gående
ind på galleriet.

Jed Brodie viser sig at være Jordans enæggede tvilling, men de har kun udseendet tilfælles! Jed er alt det, som
Jordan ikke var: ærlig, kærlig og opmærksom. Laura indser hurtigt, at hun er ved at blive forelsket i ham. Det
er følelser, som hun for enhver pris bliver nødt til at fortrænge. Hun er blevet såret én gang, og det vil hun

aldrig udsættes for igen ...!

Bestemt for hinanden

Da Kane Healey måtte udkæmpe sit livs hårdeste kamp, fandt han ud af den sande mening af ordene: "Hvis
du elsker en, er du nødt til at slippe vedkommende", og han besluttede sig derfor til at møde sin fremtid

alene.

Ung og bange og alene opdagede Rhiannon, at hun var gravid. Men Kane var forsvundet uden at vide noget
om det mirakel, han havde efterladt.

Nu har de en sidste chance for at rette op på fortidens fejl. Vil Kane knæle og gøre Rhiannon til sin brud,
under Valentineballet?

Med dette kys...

Capriottis og Fegans var svorne fjender. Men synet af Raye Fegan i en rød kjole, hjemsøger stadig
politichefen, Jericho Capriotti. Han havde aldrig forestillet sig, at Rayne, en genert, musegrå, fornuftig

kvinde, nogen sinde ville komme til ham for at få hjælp.

Selvom Jericho og Rayne har al mulig grund til at kæmpe imod, så føler de sig tiltrukket af hinanden.
Følelserne bliver mere og mere hede, og Jericho står over for et valg: At være loyal over for sin familie - eller

at vælge kærligheden og Rayne ...
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