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Ben har været Megs bedste ven siden barndommen. Bortset fra et uforglemmeligt kys er deres forhold
platonisk, og han vil gøre alt for hende. Så det er en let beslutning at hjælpe hende til at blive mor. Men det
varer ikke længe, før han vil være mere end en ven. Vil han kunne overbevise Meg om, at han er klar til at slå

sig ned med hende og blive en rigtig far?

Når Månen møder Mars

Susannah Wilson har alt for længe haft sit eget liv på stand-by for at tage sig af sin lillesøster. Men nu skal
hendes lillesøster giftes, og Susannah vil være fri til at rejse ud i verden, væk fra den lille søvnige by, hun er

vokset op i. Hun har store planer, og der er ikke plads til nogen mand i de planer.

Men der bliver vendt op og ned på alt, da Kane Lennox kommer til byen, og det bliver pludselig svært for
Susannah at holde sig sit mål for øje.

Kane har aldrig mødt en pige som Susannah, og han har sine grunde til ikke at fortælle hende, hvem han i
virkeligheden er. Men vil hun tilgive ham for at have løjet over for hende, og kan deres forskellige verdener

overhovedet forenes?
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Ben har været Megs bedste ven siden barndommen. Bortset fra et
uforglemmeligt kys er deres forhold platonisk, og han vil gøre alt for
hende. Så det er en let beslutning at hjælpe hende til at blive mor.

Men det varer ikke længe, før han vil være mere end en ven. Vil han
kunne overbevise Meg om, at han er klar til at slå sig ned med hende

og blive en rigtig far?
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Susannah Wilson har alt for længe haft sit eget liv på stand-by for at
tage sig af sin lillesøster. Men nu skal hendes lillesøster giftes, og
Susannah vil være fri til at rejse ud i verden, væk fra den lille

søvnige by, hun er vokset op i. Hun har store planer, og der er ikke
plads til nogen mand i de planer.

Men der bliver vendt op og ned på alt, da Kane Lennox kommer til
byen, og det bliver pludselig svært for Susannah at holde sig sit mål

for øje.



Kane har aldrig mødt en pige som Susannah, og han har sine grunde
til ikke at fortælle hende, hvem han i virkeligheden er. Men vil hun
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