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opdage, at hun er gravid; med tvillinger! er ikke lige sådan, jordemoder Lucy Palmer forestillede den første
dag i sit nye job. Og hvad værre er, det er hendes pragfulde, nye kollega, Nikolai Kefes, som foreslår, at hun
skal tage en graviditetstest og blive scannet. Mens de ser de små hjerter slå på skærmen, ved Lucy, at det er
hendes to små babyer, hun bør fokusere på. For hendes tiltrækning til den pragtfulde, græske fødselslæge,

med et ry for korte, søde, men følelsestomme forhold bør helt sikkert ignoreres …!Mit liv i dine hænder Der
er sket meget, siden hun flygtede hjemmefra og blev Nadia Smith. Hun har uddannet sig til sygeplejerske og
elsker sit job med de alleryngste. Og bedst af alt: Hun slipper for at leve et liv i frygt. Men en dag ser hun et
velkendt ansigt på hospitalsgangen, og pludselig starter mareridtet igen. Gideon troede ikke, at han ville

opleve kærligheden igen og har svært ved at forklare, hvorfor han er tiltrukket af Nadia, den stille
sygeplejerske med de store, brune øjne. Men hun skjuler noget; noget, der plager hende. En aften bliver han

ringet op. Nadia er i livsfare!
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