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Mange kloge hovedet har sagt, at man må slippe fortiden for at få det bedste ud af nutiden. Det er bare ikke så
let, som det lyder, når fortiden er tynget af sorg og svigt og af ting, der aldrig blev afklaret.

Barndomsvennerne Keanu og Caroline har en del, der skal afklares og ryddes op i, da de genforenes på deres
idylliske fødeø. Øen selv har også brug for afklaring og oprydning, da mørke og grådige kræfter har været på

spil i det årti, de har været væk.

Det lyder ikke rart, men måske skinner tropesolen endnu klarere på den anden side af udfordringerne, så de
kan nyde hinanden, og deres vidunderlige tropeparadis, igen.

Jomfru i nød

Der er noget over sygeplejersken Madison Swanson, der gør dr. Levi Fielding helt desperat efter at holde
hende i sine arme.

Med sit naturlige, uskyldige look og helt enorme sexappeal fejer hun benene væk under ham. Hun er ikke
som nogen anden pige, han har mødt, og han vil have hende.

Så da han redder Madisons liv under en hospitalspicnic, er han godt klar over, at det er en chance, han ikke
kan lade gå fra sig …
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