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ikke få børn, for hun har ødelagt sig selv! Udadtil er hun en perfekt og dygtig PR-manager for de berømtes
lægeklinik i Hollywood Hills, men hun drømmer om at hjælpe andre med den samme lidelse, som hun
kæmpede med som helt ung. Under forberedelserne til et bryllup støder hun tilfældigt på en mystisk, flot
mand, der senere viser sig at være klinikkens nye hjertekirurg Zack Carlton, og mødet ændrer fuldstændigt
Freyas skæbne. Det største ønske Læge Abbey Bateman håber desperat på, at det nye job i den australske
bush kan blive en frisk start. Men det indgik helt klart ikke i hendes plan om et nyt liv, at hun skulle arbejde
sammen med sin gamle rival fra lægestudiet, Joshua Ackles. Joshua er i mellemtiden blevet enlig far til et sæt
uimodståelige tvillinger på tre år, og Abbey taber hurtigt sit hjerte til den lille familie, der mangler en mor ...
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