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Valeries resa

Valerie skyndar sig hem till Orchard Valley när hennes pappa plötsligt drabbas av en hjärtattack. Tillsammans med
sina två yngre systrar, Stephanie och Norah, tar hon plats vid hans sida och ber en stilla bön om att han ska överleva
... Det sista Valerie tänker på nu är att bli kär – och speciellt inte i doktor Colby Winston av alla människor. Colby är
läkaren som älskar småstadslivet och Valerie affärskvinnan som föredrar stadslivet. De två är så olika som det bara är
möjligt. Men trots det anser Valeries pappa att just de två skulle bli det perfekta paret ...

Fästmö på låtsas

Att hitta en lämplig fästmö borde väl inte vara så svårt? Thomas har ju allt, i alla fall enligt kvinnorna han brukar
dejta. Men nu är det dags att lägga de korta romanserna på hyllan. Han måste hitta någon som går med på att spela
hans fästmö – allt för att få se det där lyckliga uttrycket i sin hjärtsjuka mormors ansikte. Hon tror redan att han är i
hamn på kärleksfronten så nu måste han bara göra lögnen trovärdig. Och in på hans kontor kommer Elizabeth ... Totalt
olik alla andra han har träffat och därför en perfekt kandidat för jobbet! Men att bara låtsas vara förälskade visar sig
snart vara svårare än någon av dem kunnat föreställa sig.
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