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paramediciner Saoirse Murphy ville elske at blive i Miami, men hendes visum udløber snart, og hun kan kun
se en løsning. Hun må gifte sig – selvom det er det absolut sidste hun har lyst til. Heldigvis er hendes kollega
Santiago med på et proformaægteskab. Men deres praktiske forlovelse forvandler sig til upraktisk lidenskab,
og pludselig er alting så meget mere kompliceret. Luk kærligheden ind Efter familiekonsulenten Lucy

Edwards har ofret alt for sin søster, har hun passet godt på sine følelser og har lukket døren til sit hjerte. Så
kommer neurokirurgen Ryan O’Doherty på banen med sit strålende blå blik og sin afvæbnende charme. Da
Lucy arbejder sammen med ham på en vanskelig sag, vælder minderne frem - og hun bliver endnu tættere
knyttet til Ryan. Endelig får Lucy mod på igen at lukke nogen ind i sit hjerte, men vil deres skrøbelige

forhold mon kunne overleve det, hun har at fortælle?
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