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Kys mig

For et halvt år siden gav reservelæge Kara Stephens den dygtige, men berygtede kirurg Declan Underwood
den kommando til et bal, og han adlød med glæde.

Kys mig

Nu, efter behændigt at have undgået ham på hospitalet, er hun tvunget til at arbejde sammen med ham, og
pludselig kan hun ikke tænke på andet end det kys. Hendes krop længes efter at gentage det, mens hendes

hjerne ved, at han ikke er en mand, hun bør give sig hen til.

Kys mig

Mens fornuft og begær kæmper en hård kamp, går Karas hjerte sine egne veje og fører hende direkte i den
charmerende irers favn.

Se dig ikke tilbage

Seth bliver rasende, da Olivia får stillingen som klinisk chef for skadestuen. Værre bliver det, da han ikke
alene skal arbejde sammen med hende, han skal også bo sammen med hende!

Seth er helt ude at svømme, når det gælder Olivia. De er ikke enige om noget som helst, han kan ikke
charmere hende, og han kan ikke få hende ud af tankerne. Efterhånden går det op for den flotte læge, at

Olivia er den kvinde, han vil have. Så er spørgsmålet bare: kan han overbevise Olivia om at de skal være de
to?
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