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Valentinsdag nærmer sig, og min chef på hospitalet, dr. Matt Bishop, har bedt mig om at arrangere hospitalets
årlige bal. Jeg har taget imod udfordringen med bævende hjerte, for jeg er faldet pladask for ham. Han er en
typisk machomand og lever i en helt anden verden end min og han må under ingen omstændigheder finde ud

af, at jeg engang blev forladt ved alteret!

Læs den fængslende historie om de to læger Matt og Bertie på St Iggy’s i London. Kan de mon overvinde
deres problemer …

Mere end blot en babysitter

Hamish Adams er en dygtig læge, og en hengiven og kærlig singlefar for sin lille søn. Han er også hele
skadestuens flotte drømmeprins. Han kæmper en uendelig kamp for at få tid til både sin lille søn og sit

krævende job og han har bestemt ikke tid til kvinder i sit liv. For sin søns skyld og for sit eget hjertes skyld,
har han bestemt, at sådan skal det også blive ved med at være. Lige indtil den dag, den smukke sygeplejerske

Charlotte Porter lander i hans liv som en munter hvirvelvind!

Livlige, leende Charlotte er præcis det, Hamish og lille Bailey har brug for.
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