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Vastuu ja velvollisuus
Grant McMurtrie oli vihannut syrjäistä ja karua kotitilaansa ja paennut sieltä heti kun oli vain voinut. Mutta nyt
hänen isänsä oli kuollut, ja hänen oli pakko palata. Hän tunsi velvollisuudekseen kunnioittaa sukunsa perintöä, eikä
siihen todellakaan kuulunut mikään viherpiperrys, josta hyljetutkija Kate Dickson yritti saada hänet innostumaan!
Kaikesta vastustelustaan huolimatta Grant huomasi suojakuorensa murtuvan Katen seurassa. Kun hän lakkasi
vastustelemasta, hän oppi totuuksia isästään – ja ennen kaikkea itsestään.

Isältä pojalle
Kun Niall näki uuden vuokraemäntänsä Rowan Staleyn, hän tiesi olevansa pulassa. Hän oli kaivannut yksinäisyyttä
ja rauhaa, mutta nyt Rowan, tämän nauravaiset lapset ja täystuhoa aiheuttava koira tunkeutuivat hänen
yksityisalueelleen – ja mikä vielä pahempaa, hänen ajatuksiinsa! Kuin huomaamatta Niall huomasi kaipaavansa
jatkuvaa häiriötä ja meteliä. Hän halusi viettää aikaa Rowanin ja tämän lasten kanssa, suojella näitä kaikelta pahalta.
Mutta uskaltaisiko hän ottaa vastaan Rowanin rakkauden ja luottamuksen? Niall pelkäsi olevansa kuin isänsä ja
tuottavansa kaikille vain pettymyksen…
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