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Lizzie Birch kunne ikke sige nej til at blive oversygeplejerske på den berømte Hunterklinik, ikke mindst fordi
pengene er hårdt tiltrængt. Men behøver hendes nye chef være så fortryllende, at hun på trods af hans rygte
som uforbederlig playboy, ikke kan tænke på andet? Hun har bevæget sig ind i løvens hule; en verden fuld af

balkjoler, playboys og champagne, men også en verden med akut fare for hjertesorger …

Kolde dage, hede nætter

Sygeplejersken Lara Gregory, får fra start et dårligt indtryk af den vikarierende overlæge Andres Ricardo. Han
er velhavende, mørk og flot, og han virker lige så malplaceret på hendes brandsårsafdeling, som hun ville

gøre i hans forfinede omgangskreds.

Men Andres viser sig at være  en af de mest omsorgsfulde og opmærksomme læger, Lara nogensinde har
arbejdet sammen med, og snart fylder han alt for meget i hendes tanker. Hun ved, han aldrig vil gifte sig igen.
Men da hun træder til som hans ledsager til en fest, er det næsten umuligt at tro, at udtrykket i hans øjne ikke

er ægte...
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