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For Zoe Harper er det en alt for stor udfordring at være enlig mor til skønne, lille Emma – lige indtil den
pragtfulde børnelæge Teo Tuala kommer ind i billedet. Trods sin imødekommenhed er han forsigtig med at
knytte sig for tæt til nogen, men Zoe og de vanskeligheder, hun står overfor, nedbryder hans omhyggeligt

opbyggede forsvarsværker. Og det skræmmer ham fra vid og sans.

Karrierepige i ødemarken

Den flittige kirurg Poppy er den dygtigste kandidat til overlægestillingen, så det føles meget uretfærdigt, da
hun bliver sendt ud til et hospital i den australske ødemark.

Hendes kollega, den gådefulde skadestuelæge Matt, kan tilsyneladende bedst lide ensomheden på landet,
men Poppy ved, han har en hemmelighed. Og hun er fast besluttet på at få ham til at åbne sig og komme

overens med sin fortid.
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