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Hun kan klare babytvillinger, men kan hun klare sin arbejdsgiver? Som barnepige hos Chance Montgomery
skal Tory Bingham passe hans pragtfulde tvillinger. Men selvom Tory tager bleskift og søvnløse nætter i

strakt arm, kan intet forberede hende på at være i nærheden af tvillingernes fantastisk flotte far.

For fem år siden blev Torys drømme stjålet fra hende i en forfærdelig ulykke, men efterhånden, som hun
bliver en del af Chances familie, står hun over for en yderst følelsesmæssig beslutning: tør hun give slip på

fortiden og håbe på, at hun kan blive lykkelig igen …?

 

En nat under ørkenhimlen

Den kostbare juvel Heart of Courage bliver givet i arv fra far til søn i Kazeem Khan-slægten, og i følge
familielegenderne sikrer den sin ejer et liv i kærlighed.  Men Sheik Zahir har ikke meget til overs for den
gamle familiekrønike. Han tror ikke på et kærlighedsægteskab, og beder historikeren Gina Collins om at

sælge den sjældne juvel. Da hun vender tilbage til ørkenen i Kabuyadir, opdager hun med et chok, at hendes
nye kunde er den mand, som hun havde en hed nat med for år tilbage.

Måske er der alligevel et gran af sandhed i den gamle legende … ?
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