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McKinley har altid beundret den flotte og karismatiske skuespiller Jordan Simpson. Derfor er det et chok for
hende, da hendes sidste patient viser sig at være den skønne superstar. Blot bliver hun nu også konfronteret
med manden bag facaden, den velhavende aristokrat Jordan St Claire! Jordan opholder sig på familiens store
gods, Mulberry Hall, mens han kommer sig efter en ulykke, og han lider ikke i stilhed. Han går omkring i

huset som et vredt og utæmmet vilddyr!  Et vilddyr, der vækker Stephanies slumrende sensualitet … Baby til
låns Patrick Dalton vender hjem fra udlandet og finder sit hjem invaderet af to uventede – og højst

uvelkomne – lejere. Den pragtfulde kvinde og hendes yndige baby vækker nemlig bittersøde minder til live
hos ham. Jessie er for en tid blevet belemret med sin lille nevø og eftersom hun er smidt ud af sin eksklusive
lejlighed, har hun intet andet valg end at lade Patrick tro, at hun er enlig mor, så han bliver nød til at lade
hende blive. Hun finder lidt efter lidt ud af, hvorfor Patrick er på vagt over for kærligheden og over for

babyer. Men hvordan skal hun nu fortælle ham sandheden?  En romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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