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Kvinden der slap væk

Lægen James Rothsberg, velkendt plastikkirurg og indehaver af Hollywood Hills-klinikken, er berømt for sin
selvkontrol. Men nu skal han arbejde sammen med Mila Brightman, kvinden, han forlod ved alteret for seks

år siden!

De bliver kastet sammen af en forældreløs patient, og der går ikke lang tid, før kemien mellem dem
eksploderer. Nu må James beslutte, om han vil flygte igen, eller om han vil kæmpe for den kvinde, som han

aldrig er holdt op med at elske! 

 

Jasmines hemmelighed

Sygeplejersken Jasmine er ved at få styr på sit travle liv efter en skilsmisse. Og der er simpelthen ikke plads i
denne enlige mors dag til at føle sig tiltrukket af dr. Jed Devlin og samtidig holde på både sin egen og sin

søsters hemmelighed.

Jed er flyttet til en helt ny by for at starte forfra på en ny arbejdsplads og skal bestemt ikke involvere sig
privat med en kollega igen. Men med den kønne nye sygeplejerske, Jasmine, lige i nærheden bliver det

vanskeligere og vanskeligere at modstå fristelsen.
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