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Skadestuens overlæge, Harry, har store problemer med at få arbejde og familielivet med et par tvillinger, som
han er alene med, til at gå op i en højere enhed. Det største problem er faktisk, at de barnepiger, han har

forsøgt sig med, hver og en, uden han har villet det, er faldet pladask for ham.

Da den topprofessionelle sygeplejeleder Marnie starter, rydder hun grundigt op i skadestuens procedurer. Der
bliver ikke nogle problemer med, at hun falder for ham, for det er hun alt for fornuftig til ...

En særlig jul

For den enlige mor og sygeplejerske, Claire Westin, bringer julen alt for mange smertelige minder. Men
hendes flotte chef, lægen Alex Ridgeway, er fast besluttet på at bringe juleglæden tilbage i hendes liv. Kun

sådan kan han overbevise hende om, at de sammen kan skabe en familie for deres børn og gøre hver dag til en
særlig dag.
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