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arbejder hårdt for at glemme fortiden. Som Hollywoods førende neurokirurg er han vant til at udrette
medicinske mirakler, så han bliver rasende, da han midlertidigt tilknyttes som oppasser for Hollywoods
største diva! Men med stjernens personlige assistent, Lola Bennett, bliver jobbet noget mere spiseligt for

Jake. For den smukke, ambitiøse rødtop har alt det, som Jake har glemt, han begærede. Og mere til. Og på en
filmoptagelse på solbeskinnede Bahamas bliver det blot et spørgsmål om tid, før deres kemi når kogepunktet.
Men ikke alt er, hvad det udgiver sig for at være i Hollywoods glamourøse verden. Og bag kulisserne lurer
fortidens traumer … En rigtig familie Den friske havbrise i Bluebell Cove er lige præcis det, lægen har

beordret for sygeplejerske Phoebe Howard – et sted hun og lille Marcus kan kalde deres hjem. Men hun kan
ikke ignorere den forvirrende virkning, som hendes nye chef Harry Balfour har på hende! Det går hurtigt op
for den gådefulde Harry, at Phoebe er i særklasse, og at han vil have både hende og Marcus i sit liv for altid.
Hvis landsbysygeplejersken kan finde mod til at sige ’ja’, vil alle hendes drømme måske blive virkeliggjort

…
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