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vanvittig charmerende brandmand Christian Welton er uden for Leannes rækkevidde. Han er ikke kun for ung
til hende, men antallet af knuste hjerter i hans kølvand er legendarisk. Leanne har kæmpet hårdt for at blive
en af gutterne og skjuler, at Christians smil giver hende lyst til at smelte i hans arme. Christian ville afdække
den blidere side af den barske paramediciner, men havde ikke taget højde for, hvor voldsomt den virkelige
Leanne påvirker ham. Han har lovet sig selv, at han ikke vil binde sig, men det er svært ikke at lade sig friste
under misteltenen … Vejen til hans hjerte Den smukke arving Olivia har gjort det fuldstændig klart, at hun
er tiltrukket af den fantastiske franskmand Luc. Han er også tiltrukket af hende. Hvad skal han gøre? Opføre
sig som en sand gentleman, det vil sige trække sig tilbage med et buk og overlade scenen til sin bror? Eller

forsøge at få fat i Olivia der kan være hans livs kærlighed?
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