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slet ikke nok for dette par. Dr. Luca Di Angelo bruger ofte sex som et middel mod stress, men selv han bliver
overrasket over den lidenskab den ellers så afvisende skadestuelæge, Mia McKenzie, lægger for dagen. Mia
er rasende over, at hun er faldet i vandet med den charmerende sicilianer, og hun er fast besluttet på at give
ham en kold skulder. Men kemien mellem dem gør det umuligt at afvise hans tilnærmelser … En italiensk
affære Tør Sydney drømme om en rigtig familie på italiensk manér? De to skadestuelæger Marco Ranieri og
Sydney Collins bliver tiltrukket af hinanden fra første sekund – og indleder en magisk, spontan affære, der
spænder helt fra London til det solbeskinnede Italien. De er enige om, at det kun handler om nu og her …
men så sker der noget uventet, som vender op og ned på aftalen om en uforpligtende affære. Nu har de ni

måneder … men bliver Marco nogensinde klar til at binde sig til et andet menneske igen?
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