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De mødes på en bar en stjerneklar nat, gnisterne flyver, og de tilbringer en uforglemmelig nat sammen. Hun,
Katherine Grady og den fattige svinefarmer og soldat, Brett Applegate.

Da Justin kommer hjem efter sin tur i Afghanistan får han et chok. Den kvinde, han delte en seng med 18
måneder tidligere, kommer gående med en lille dreng - som ligner ham til forveksling.

Katherine får også et chok, da hun opdager at, Brett er død. Det næste får hun, da den mand, hun havde
tilbragt den weekend med i New York, kommer slentrende hende i møde i skikkelse af den stenrige ranchejer

Justin Slade, og vender op og ned på hendes liv ...

En speget affære

Det er da meget let at sværge at være single.

Dr. Nicole har for travlt til kærligheden. Hendes job som kirurg fylder hele hendes verden, og sådan
foretrækker hun det. Det vil sige, indtil hun møder den alt for charmerende Ty O'Grady. Den sexede arkitekt
med hans frække, irske accent får hende til at tænke på andet end medicin. Så hun ordinerer sig selv en

indgående - men midlertidig - omgang forførelse, for en gang for alle, at få kureret denne irriterende Ty-feber!

Stædig, stærk og total tiltrækkende - Nicole passer bare til Ty, synes Ty. Da en erotisk berøring fører til en
mere og endnu en, begynder denne omstrejfende fyr pludselig at tænke på at få et forhold, der varer for evigt

...
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De mødes på en bar en stjerneklar nat, gnisterne flyver, og de
tilbringer en uforglemmelig nat sammen. Hun, Katherine Grady og

den fattige svinefarmer og soldat, Brett Applegate.

Da Justin kommer hjem efter sin tur i Afghanistan får han et chok.
Den kvinde, han delte en seng med 18 måneder tidligere, kommer

gående med en lille dreng - som ligner ham til forveksling.

Katherine får også et chok, da hun opdager at, Brett er død. Det
næste får hun, da den mand, hun havde tilbragt den weekend med i
New York, kommer slentrende hende i møde i skikkelse af den

stenrige ranchejer Justin Slade, og vender op og ned på hendes liv ...

En speget affære

Det er da meget let at sværge at være single.

Dr. Nicole har for travlt til kærligheden. Hendes job som kirurg



fylder hele hendes verden, og sådan foretrækker hun det. Det vil
sige, indtil hun møder den alt for charmerende Ty O'Grady. Den

sexede arkitekt med hans frække, irske accent får hende til at tænke
på andet end medicin. Så hun ordinerer sig selv en indgående - men
midlertidig - omgang forførelse, for en gang for alle, at få kureret

denne irriterende Ty-feber!

Stædig, stærk og total tiltrækkende - Nicole passer bare til Ty, synes
Ty. Da en erotisk berøring fører til en mere og endnu en, begynder
denne omstrejfende fyr pludselig at tænke på at få et forhold, der

varer for evigt ...
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