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Coleman vil af med sit omdømme som hjerteknuser. Derfor er den hjertestoppende flotte og sexede playboy
flyttet til Australien for at lægge en skandale i New York bag sig. Men den skønne doktor Callie Richards
bliver hans største forhindring! Den normalt strengt professionelle Callies møde med Cade slår benene væk
under hende. Men selvom han tager hende med storm, er han besluttet på, at det ikke skal gentage sig.

Selvom hun ved, at hun også bør forsøge at glemme den fantastiske aften, er Cade den ultimative fristelse! En
fælles fremtid Skulle hun, Libby, følge med Andrew, afdelingens flotteste læge, til prominent middag og
fest? Og desuden forestille at være hans kæreste, for at berolige hans mor og holde de mange interesserede
kvinder på afstand? Ja, hvorfor ikke? Det kunne vel ikke skade? Men da de opdager, hvor godt de trives i
hinandens selskab, trænger også fortidens skjulte hemmeligheder sig på, og hvis de skal have en chance for

en fremtid sammen, skal de også turde stole på hinanden!
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