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Nogle hemmeligheder tåler ikke dagens lys.

Efter at 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?

Italiensk frieri

Alice Anderson tror ikke på kærligheden - ligegyldigt hvor meget det lille samfund i Smuggler's Cove
forsøger at overbevise hende om noget andet. Indtil hun møder den utroligt charmerende sicilianer, dr.

Giovanni Moretti.

Gio er kommet til den lille bugt i Corwall for at etablere sig, efter at en skade har gjort en ende på hans
strålende karriere som plastikkirurg. Efter ulykken og dens følger har Alice fået ham til at føle sig levende
igen, og han er til gengæld fast besluttet på at vise hende, hvordan man lever livet - på italiensk! Men vil

Gios følelser være nok til at få Alice til at indse, at hun har gjort det utænkelige - forelsket sig?
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Efter at 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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Alice Anderson tror ikke på kærligheden - ligegyldigt hvor meget det
lille samfund i Smuggler's Cove forsøger at overbevise hende om

noget andet. Indtil hun møder den utroligt charmerende sicilianer, dr.
Giovanni Moretti.

Gio er kommet til den lille bugt i Corwall for at etablere sig, efter at
en skade har gjort en ende på hans strålende karriere som

plastikkirurg. Efter ulykken og dens følger har Alice fået ham til at



føle sig levende igen, og han er til gengæld fast besluttet på at vise
hende, hvordan man lever livet - på italiensk! Men vil Gios følelser
være nok til at få Alice til at indse, at hun har gjort det utænkelige -

forelsket sig?
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