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Din første gang. Din første kærlighed. Din første hjertesorg. For Jessi Riley er alle tre på grund af Clinton
Marks.

Clint var byens slemme dreng, som forlod byen efter skolen - og en uforglemmelig nat med Jessi. Nu, to årtier
senere, er han tilbage i hendes liv igen. Men nu er han den militærlæge, som skal hjælpe Jessis datter!

Mens minderne flyder op til overfladen, må Jessi og Clint erkende deres længsel efter hinanden. Er det muligt
at anden gang kan være evigt?

Kærlighed på deltid

Christina Farelly og Joe Barrett har været forelsket i hinanden i to år, på deltid.

Joe tilbringer en uge hver måned i Crocodile Creek, hvor Christina arbejder og bor så resten af året i New
Zealand. Det er ikke længere nok for Christina. Hun vil have Joe på fuldtid. Han lever for deres tid sammen,

men kan ikke give hende mere.

Det er først efter Christina har afbrudt forholdet hun opdager, at hun er gravid med hans barn. Og han
opdager, at han ikke kan leve uden hende ...
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