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Den nye plastikkirurg på Hollywood Hills Clinic, Abi Thompson, har bogstavelig talt lig i lasten og kæmper
med svære psykiske problemer.

Hendes kollega Damien Moore tvivler på Abis evner, men hendes faglige dygtighed tvinger ham til at
respektere hende, og i en vanskelig situation bliver han også nødt til stole på hende og betro hende det

dyrebareste, han ejer …

Drømmen om Jamaica

Af hensyn til sine patienter drømmer Adam Coulson om at genåbne det lokale hospital i Regina, men efter en
skilsmisse er han tvunget til at sælge det for at beholde sin lægepraksis.

Adam har svært ved at arbejde sammen med den nye ejer Erin Glover, indtil Erin pludselig får øjnene op for,
at Adam både er en vidunderlig mand og en fantastisk læge. Erins stærke følelser får Adam til at indse, at de
kan overvinde alle vanskeligheder, når bare de står sammen. De kan endda tage et forældreløst barn til sig.
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