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Ethan Hunter har opgivet ethvert håb om at finde kærlighed igen. Han er vendt hjem fra krig, alvorligt såret
på krop og sjæl, og ønsker sig ikke andet end at bruge resten af sit liv på at gøre det, han er bedst til: at
operere hårdt sårede ofre for krig og katastrofer. Sine egne krigstraumer behandler han med whisky og

ensomhed.

Men en kvinde fra hans fortid vender op og ned på hans tilværelse. Olivia Fairchild har selv oplevet et tragisk
tab, og hun brænder lige så meget som Ethan for at gøre en forskel for verdens mindre privilegerede

mennesker.

Sidste gang, de to stærke personligheder ramlede sammen, så gnisterne føg, endte det med et knusende brag.
Kan de gøre det rigtigt denne gang?

Når kærligheden har vinger

Cassandra glæder sig til at komme med på flyet, der skal flyve rundt til verdens brændpunkter og hjælpe
mennesker i nød. Det er både spændende og udfordrende - altså lige indtil hun møder cheflægen Vidal

Santiago.

Hvad laver denne jet-set plastikkirurg, den mand hun elsker og hader, på en humanitær mission?

Kan hun have fejlbedømt ham?
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Han er vendt hjem fra krig, alvorligt såret på krop og sjæl, og ønsker
sig ikke andet end at bruge resten af sit liv på at gøre det, han er
bedst til: at operere hårdt sårede ofre for krig og katastrofer. Sine
egne krigstraumer behandler han med whisky og ensomhed.

Men en kvinde fra hans fortid vender op og ned på hans tilværelse.
Olivia Fairchild har selv oplevet et tragisk tab, og hun brænder lige

så meget som Ethan for at gøre en forskel for verdens mindre
privilegerede mennesker.

Sidste gang, de to stærke personligheder ramlede sammen, så
gnisterne føg, endte det med et knusende brag. Kan de gøre det

rigtigt denne gang?

Når kærligheden har vinger

Cassandra glæder sig til at komme med på flyet, der skal flyve rundt
til verdens brændpunkter og hjælpe mennesker i nød. Det er både



spændende og udfordrende - altså lige indtil hun møder cheflægen
Vidal Santiago.

Hvad laver denne jet-set plastikkirurg, den mand hun elsker og
hader, på en humanitær mission?

Kan hun have fejlbedømt ham?
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