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Kirurgen John Griffins liv blev lagt i ruiner, da han mistede sin kone og sit ufødte barn. Nu er det kun hans
små patienter, der kan gøre ham glad. Men en dag kommer den muntre, nye sygeplejerske Polly Seymour og
vender op og ned på hans liv. Hun er den solstråle, som den gnavne læge har brug for, og hun viser sig at

være hans store chance for at få et bedre liv, hvis han altså tør …

Et uventet frieri

Praktiserende læge Madeleine Harrington gør det helt klart for sin nye nabo doktor Marcus Hunt, at hun ikke
bryder sig om hans indstilling til lægefaget, at hun ikke bryder sig om hans afslappede holdning … ja, at hun
i det hele taget ikke bryder sig om ham! Men efterhånden som Marcus' healende berøringer får Madeleine til
gradvist at skifte standpunkt, går det op for hende, at hun måske helt har fejlbedømt den dygtige og flotte

læge. Lidenskaben bliver hurtigt til kærlighed. Men da Marcus' ekskone dukker op med en rystende afsløring,
står Marcus over for den største af alle udfordringer ... han må genvinde Madeleines tillid og overbevise

hende om, at hun skal blive hans hustru.
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Kirurgen John Griffins liv blev lagt i ruiner, da han mistede sin kone
og sit ufødte barn. Nu er det kun hans små patienter, der kan gøre
ham glad. Men en dag kommer den muntre, nye sygeplejerske Polly
Seymour og vender op og ned på hans liv. Hun er den solstråle, som
den gnavne læge har brug for, og hun viser sig at være hans store

chance for at få et bedre liv, hvis han altså tør …

Et uventet frieri

Praktiserende læge Madeleine Harrington gør det helt klart for sin
nye nabo doktor Marcus Hunt, at hun ikke bryder sig om hans

indstilling til lægefaget, at hun ikke bryder sig om hans afslappede
holdning … ja, at hun i det hele taget ikke bryder sig om ham! Men
efterhånden som Marcus' healende berøringer får Madeleine til

gradvist at skifte standpunkt, går det op for hende, at hun måske helt
har fejlbedømt den dygtige og flotte læge. Lidenskaben bliver hurtigt
til kærlighed. Men da Marcus' ekskone dukker op med en rystende
afsløring, står Marcus over for den største af alle udfordringer ... han
må genvinde Madeleines tillid og overbevise hende om, at hun skal

blive hans hustru.
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