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Paramediciner Georgia Bennett havde aldrig glemt den uforpligtende nat, hun tilbragte sammen med den
pragtfulde Matteo, men ventede aldrig, at den ville føre til de mest overraskende konsekvenser. Og da han
kommer hen imod hende til hendes bedste veninde, Kates, bryllup, ved Georgia, at hun er nødt til at fortælle

ham sandheden …

 

Den skotske kirurg

Lexi Robbins er fast besluttet for at blive fri for sit ry, som tomhjernet datter-af-en-berømthed. Som PR-chef
på Hunter klinikken ved hun, at der er mere i hende og hun vil bevise det. Hvis det betyder at hun skal plage
den bistre, super sexede skotske kirurg Iain MacKenzie, for at få ham til at samarbejde, ja, så vil hun gøre det!
Hun skal nok få ham til at skinne som en nysleben diamant, også selvom han ikke ønsker det. Men Lexi lærer
hurtigt, at det sidste Iain ønsker, er at skinne. Hun har også sine egne hemmeligheder, og at komme for tæt på

Iain, er det sidste hun ønsker...
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