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Fosters mellemnavn. Så da en bilulykke sætter en stopper for hans klinikassistent, Callie Matthews’,
skuespillerambitioner, står han klar med en hjælpende hånd. Callie har brug for pleje 24 timer i døgnet, og

Noah lægger gerne hus til pasningen af sin nye patient. Men da Callies sygestue forveksles med en
elskovsrede, må Noah sande, at han er ude, hvor han ikke kan bunde. Et frækt forslag Jeg forventer, at du
går i seng med mig. Forretningsmanden Chase Ramsays frække betingelse burde have fornærmet Elena
Sanchez, men hun har ikke noget valg. For at redde sin families firma er hun nødt til at blive Chases

elskerinde. Chase har ventet i årevis på at hævne og nu bliver hun nødt til at følge hans spilleregler. Men
skønheden med det ibenholtsorte hår får ham snart til at længes efter hende som en forelsket mand. Har hans

forslag givet bagslag?
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