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Meget har ændret sig, siden topkirurgen Harry, alias sheik Rahman al-Taraq af Ambelia, bød sin beundrer,
lægestuderende Sarah Watson, på kaffe efter en forelæsning for fire år siden. Begge har oplevet tragedier, der
har drejet deres liv i en anden retning end forventet, men efter flere år på flugt fra virkeligheden støder de

sammen på paradisøen Wildfire, hvor livsgnisten tændes igen.

Det er ikke den eneste gnist, der tændes, men kan to så forskellige verdener forenes, og har to så plagede
sjæle mulighed for en fremtid sammen?

Hvor der er vilje, er der vej, og viljestyrke har de to læger rigeligt af …

Drengen, der fik kærligheden til at blomstre

Luke Storm troede, at han gjorde det rigtige, da han afsluttede sit forhold til Abby Tyler. Abby ønskede et
barn af hele sit hjerte, og Luke vidste, at han ikke kunne opfylde hendes drøm. Nu møder han Abby fem år
senere, hvor hun har fået en skøn lille søn, og han bliver betaget af hende igen. Abby er ligeså smuk og
vidunderlig som altid, men hvis han vil have Abby tilbage i sit liv, må han også elske hendes lille søn og

påtage sig den rolle som far, som han altid har afvist ...
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