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Sarah Ledet er træt af altid at få at vide, at hun kun er noget takket være sin fars indflydelse, og accepterer
derfor stillingen som praktiserende læge på et nyoprettet skiresort. Her møder hun den sexede, tidligere

militærlæge, Luke Ralston, som dog er helt færdig med kærligheden, efter at hans kone skred. De kommer til
at arbejde sammen i flere tilfælde, og lidt efter lidt går det op for dem begge, at de føler sig tiltrukket af den
anden, uden dog på nogen måde at lade sig mærke med det. Indtil skæbnen en skønne dag tvinger dem

sammen. Taget af havet Den kendte læge Riley Chase reddede ganske vist den rige Pippa Fotheringham fra
druknedøden, men han er bestemt ikke prinsen på den hvide hest. Han er en enspænder, der sørger for, at

ingen kommer for tæt på. Pippa er stukket af fra sit eget bryllup og er taget på bryllupsrejse – alene. Men det
skal vise sig, at hendes 'ferie' bliver meget mere spændende end hun havde forestillet sig. Især da der opstå

helt uventede følelser mellem hende og manden der reddede hende.
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Pippa er stukket af fra sit eget bryllup og er taget på bryllupsrejse –
alene. Men det skal vise sig, at hendes 'ferie' bliver meget mere
spændende end hun havde forestillet sig. Især da der opstå helt
uventede følelser mellem hende og manden der reddede hende.
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