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godt klar over, at hendes affære med den flotte dr. Zachary Wright ikke kunne vare ved for evigt, så hun

valgte at slå op, før hun fik sit hjerte knust. Men da en tilfældighed atter fører dem sammen, overvejer hun at
bryde sin egen regel: ikke at give efter for Zac. Men Zac er ikke enig. Hun har allerede én gang forladt ham,
men han vil ikke lade det ske igen. Mens han er alene med hende på paradisøen, vil han én gang for alle
bevise, at det er umagen værd at bryde visse regler ...   Dr. Velascos' plejebarn Synet af Gabriel Velascos,
mens han tager sig så kærligt af sin lille niece, får Dr. Arabella Burkes beslutning, om ikke at drømme om en

fremtid med Gabriel og hans yndige plejedatter, til at forsvinde som dug for solen.
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