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Da paramedicineren Joseph Matthews redder en sårbar, gravid kvinde, der er endt i koma, sværger han at
være der for den sovende skønhed. Selvom alt ved uskyldige Carey Spencer vækker bittersøde minder om

hans ekskones svigt, kan han ikke benægte det uventede, men voksende, begær.

Mens Joseph hjælper skønne Carey med at komme sig og bygge en tryg, ny fremtid for sit ufødte barn, kan
han så samle modet til at give dem den lykkelige slutning, som de alle fortjener?

Én gang playboy...

George Somers er en adrenalin-junkie, der er vant til at holde sine forhold lige så korte og spændende som
sine faldskærmsudspring. Men da et uheld sender ham til behandling hos Serena James, fysioterapeut og

enlig mor, virker det at være bundet til en seng pludselig ekstremt tiltalende!

George er ganske vist en vovehals, men at lukke Serena og hendes lille dreng ind i sit hjerte bliver hans livs
største udfordring …
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