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Maggie Pfeiffer kan ikke glemme sit lidenskabelige møde med neurokirurgen  Marcos Pinheiro. De skal
arbejde sammen under hele hendes praktikophold i det eksotiske Brasilien, men den fælles tiltrækning gør det

mere og mere umuligt at opføre sig naturligt over for hinanden. Både Maggie og Marcos slås med dystre
hemmeligheder fra fortiden, som gør det svært for dem at stole på andre. Tør de overgive sig til hinanden og

til kærligheden?

Mere end en ven

Jonah Washington er Nell Sutherlands klippe og hendes bedste ven. Da Nell bliver svigtet af en anden mand,
begynder det at gå op for hende, hvor vidunderlig Jonah er. Hun er chokeret over sin ændrede reaktion på
ham, hvorfor har hun aldrig før set, hvor uimodståelig han er? Deres arbejde på intensivafdelingen for

spædbørn gør, at de er meget sammen og fælles om at redde deres små patienter. Imens kæmper Nell imod sin
tiltrækning uden at vide, at Jonah har været dybt forelsket i hende hele tiden!
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