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som har nøglen til hans hjerte? Sidste gang den italienske kirurg Luca Montovano så den sprudlende
rigmandsdatter Francesca Martinelli var til hans bedste vens forfejlede bryllup. Dengang slog det gnister
imellem dem, og nu er hun pludselig dukket op på hans nyåbnede klinik som en hvirvelvind af latter og

glæde! Den aristokratiske Luca vil helst bare være i fred, så han kan tage sig af sin forældreløse,
handicappede niece. Arret på hans ansigt når langt ind i hans hjerte, og han har lært at støde folk fra sig.

Indtil Fran tvinger ham til at se verden gennem hendes øjne. Drømmen om for evigt Ebony Matthews havde
ikke set neurokirurg Bartholomew Goldmark siden high school, og da de mødes igen, opstår der en uventet
tiltrækning over en delt sorg. Ebony har lært på den hårde måde, at intet varer for evigt, men når hun er

sammen med Bart, bliver hun mindet om den morsomme og livsglade pige, hun engang var. Bart viser Ebony,
at der er håb for fremtiden, men også at hun måske er tættere på endnu en chance for lykke, end hun tror …

 

Kærlighedens højder En kvinde, som har nøglen til hans hjerte?
Sidste gang den italienske kirurg Luca Montovano så den sprudlende

rigmandsdatter Francesca Martinelli var til hans bedste vens
forfejlede bryllup. Dengang slog det gnister imellem dem, og nu er
hun pludselig dukket op på hans nyåbnede klinik som en hvirvelvind
af latter og glæde! Den aristokratiske Luca vil helst bare være i fred,
så han kan tage sig af sin forældreløse, handicappede niece. Arret på
hans ansigt når langt ind i hans hjerte, og han har lært at støde folk
fra sig. Indtil Fran tvinger ham til at se verden gennem hendes øjne.
Drømmen om for evigt Ebony Matthews havde ikke set neurokirurg
Bartholomew Goldmark siden high school, og da de mødes igen,



opstår der en uventet tiltrækning over en delt sorg. Ebony har lært på
den hårde måde, at intet varer for evigt, men når hun er sammen med
Bart, bliver hun mindet om den morsomme og livsglade pige, hun
engang var. Bart viser Ebony, at der er håb for fremtiden, men også
at hun måske er tættere på endnu en chance for lykke, end hun tror

…
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