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Henderson er den flotte militærlæge Riley Callaghan forbudt område. Hun skal snart igennem en stor
operation, der vil ændre hendes liv for altid, og hun vil ikke risikere at binde sig, før det er overstået. Men da
Riley pludselig får ansvaret for en søn, hvis eksistens han intet anede om, træder hun straks til og hjælper

ham. Julen i den lille families skød giver hende et glimt af det liv, hun altid har ønsket sig, men tør hun sætte
sit hjerte på spil for så usikker en fremtid? Den der nat... Sygeplejersken Jena Piermont kommer tilbage til
byen, som hun flygtede fra for næsten et år siden – med to nyfødte tvillingepiger! Hun har en masse at
forklare: Hvem er faderen? Og hvor har hun været? Alle er chokerede over svarene, ikke mindst Justin

Rangore der viser sig at være far til børnene ...
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