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Efter fem år for Læger uden Grænser er Nathan Banks tæt på at brænde ud. Han er klar til en ny start, og et
job på Whitsunday-øerne var perfekt. Lige indtil han finder ud af, at hans nye kollega er hans ekskæreste,

Rachel Johnson!

Strandet med Nathan på en paradisisk ø, gør det næsten umuligt for Rachel at blive ved med at skjule
grunden til hun forlod ham. Især når han er lige så uimodståelig som altid!

Mere end en læge

Orlando de Luca er typisk italiener flot og charmerende! Han er også ungkarl og indædt modstander af at
stifte familie, indtil han møder sin nye kollega Eleanor Forrest.

Ellie er kommet til Italien for at finde sin far, ikke for at få en affære, selv om gnisten mellem dem er svær at
modstå. Og da Ellie selv bliver patient, vil hun kun behandles af doktor de Luca ...
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