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stadig, at hun en skønne dag vil finde den eneste ene, selvom hun aldrig er kommet sig over sin forelskelse i
sin bedste ven fra studietiden, som hun ikke har set, siden han giftede sig. Da hun ved et tilfælde løber ind i
ham igen, mærker hun, at hun stadig er lige forelsket i ham, men også, at han stadig kun ser hende som sin
bedste ven, selvom han er blevet skilt og desillusioneret i mellemtiden. Tør hun fortælle ham om sine
følelser? I løvens hule Lizzie Birch kunne ikke sige nej til at blive oversygeplejerske på den berømte
Hunterklinik, ikke mindst fordi pengene er hårdt tiltrængt. Men behøver hendes nye chef være så

fortryllende, at hun på trods af hans rygte som uforbederlig playboy, ikke kan tænke på andet? Hun har
bevæget sig ind i løvens hule; en verden fuld af balkjoler, playboys og champagne, men også en verden med

akut fare for hjertesorger …
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