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Vikarierende jordemor Ally Parker har aldrig slået rod noget sted, og det passer hende helt fint. Som plejebarn
har hun hele sit liv været vant til altid at skulle videre. Hendes nye arbejde skulle også have været endnu et

kort vikariat, men så møder hun sin chef: doktor Flynn Reynolds, enlig far og vildt sexet!

Beskyt og elsk mig

Lægen Kate Kennedy får sig noget af et chok, da hun finder ud af, at hendes patient bliver overvåget af
politimanden Mario Voltane, som arbejder under dække. Men Kate er næsten lige blevet skilt, og Mario har
god grund til at holde deres forhold på et professionelt plan. Men da Kates liv kommer i fare, insisterer Mario

på at flytte ind hos hende.
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