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Da Cassie Larrobee får øje på den hotte fremmede i baren aner hun ikke, hvad hun begiver sig ud i.

Hun har lige fået knust sit hjerte, og alt hun har tænkt sig er en tilfældig flirt -  men det ender med betydeligt
mere end det. En måned senere får hun en chok, da hun opdager, hvem hun skal arbejde sammen med på

hospitalet. Nu må hun tvinge sig til at være professionel og holde hovedet koldt …

Scarlets fristelser

Sygeplejersken Scarlet Miller fra neonatalafdelingen er ikke sådan at spøge med, men ingen har nogensinde
fundet ud af, hvorfor hun har viet sit liv til sine patienter. Hun tror selv, at hendes panser er

uigennemtrængeligt, men Lewis Jackson, som er læge på skadestuen og enlig far, får helt nye sider frem i
Scarlet. Hun er nødt til at overveje, om hun skal overgive sig til Lewis og hans datter, der også har deres at

slås med.
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