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Lily Ellis tror, at Sydney er det perfekte sted at flygte hen, når man vil væk fra sin mor og hendes dårlige ry.
Men i stedet for at gå i et med tapetet, som hun ønsker, bliver hun den allerførste dag afsløret i en hed
omfavnelse med den flotte plastikkirurg Luke Williams! For at beskytte den ansvarsfulde Lily mod sladderen
på hospitalet finder enspænderen Luke på, at de skal lade som om, Lily er hans kæreste. Men hvordan kan to
med så vidt forskellige temperamenter overhovedet holde ud at være sammen hver dag? Og kan de finde ud
af at sige farvel til hinanden igen?
Det lette liv på Bali
Harry St. Clair forsøger ihærdigt at overbevise omverdenen om, at han er så hårdhudet, at intet kan slå ham
ud af kurs, men jordemoderen Bonnie McKenzie lader sig ikke narre.
Faktisk er Harry St. Clair en af de bedste læger i verden, men han har holdt sig væk fra lægegerningen på
grund af et uheldigt fejltrin. Det er en tung byrde, som han har holdt hemmelig for alle – men nu behøver han
ikke bære byrden alene.
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