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ønsket at gifte sig med hende, men lige nu har Ben McMahon brug for endnu en læge og Ginny Koestrel,
som for nylig er vendt tilbage, er den eneste på den lille ø Kaimotu, som er kvalificeret. Men livet har været
hårdt mod den yndige Ginny og frataget hende hendes tillid til sig selv som læge, og som kvinde. Hendes
vidunderlige steddatter Button er den eneste, hun klynger sig til. Ben ønsker at hjælpe Ginny med at

genopbygge sit liv, men der er mulighed for, at han falder for hende igen. Skal der et jordskælv til, for at
bringe dem sammen igen? Kærlighedens sang Ryan Cooper er den flotte, sexede, charmerende mand, Beth
ikke har kunnet glemme det sidste halve år. Sir Ryan Cooper, derimod, er ikke bare adelig, men også Beths
chef! Både Beth og Ryan har brændt sig på kærligheden og ingen af dem dater af princip ikke kollegaer. Beth
har lavet en afkrydsningliste over sine mulige bejlere, og foreløbig er ingen kommet igennem nåleøjet, men

der er et eller andet ved Ryan, et eller andet, som Beth ikke kan modstå...
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