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Dr Miranda Dupris har fået nok af mænd! Hendes nytårsforsæt er at droppe alle forhold og kun tage på den
første date. Men da den solbrune Jack Perry, som tydeligvis aldrig har haft et par ski på før, ankommer til

pisterne, og promte falder, ser det ud til, at Mira taber sit 100-dollar væddemål … og sit hjerte!

Kærlighedens konsekvenser

For fjorten år siden forelskede Nell Warren sig vildt i Sheik Khalil al Kalada - de havde et kort men intenst og
lidenskabeligt kærlighedsforhold. Nu står Nell i en forfærdelig nødsituation og er tvunget til at opsøge ham.
Hun rejser til den kosmopolitiske oaseby i ørkenen, hvor Kal arbejder som succesrig kirurg. Han er den eneste
mand, der kan redde hendes søn, Patricks liv. Det er dog ikke på grund af sin dygtighed som kirurg, at han

kan redde ham, men fordi han er Patricks far ...
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