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været udsat for større sorger end de fleste. Derfor er hendes flytning til Bellaroo Creek sammen hendes lille
forældreløse niece og nevø starten på et nyt liv, og mødet med den høje, mørke og lækre Cameron Manning
får hendes hjerte til at slå en uventet kolbøtte. En ny familie! Cam er fascineret af Tess og bliver hurtigt
inddraget i hendes og børnenes liv, da den lille Ty tydeligvis ser ham som sin helt! De er den familie, han
engang selv drømte om at få – indtil et svigt slukkede det håb på et øjeblik. Måske er tiden nu inde for den

forpinte kvægfarmer til at konfrontere sig med fortiden og opdage, at en fiks og færdig familie er nøglen til en
lykkelig fremtid … Far på prøve Dalton Scott - enspænder og forfatter, vil bare have fred, ikke en baby

leveret ved døren. Da det lykkes ham, at få den lille pige til at holde op med at græde er han solgt. Smukke,
enlige Ellie er helt ude af den, hendes babysitter efterladt hendes dyrebare datter hjemme hos en fremmed
mand, som hun slet ikke kender! Kan mødet mellem de to blive det vendepunkt i livet, som både Dalton og

Ellie har ventet på? Og tør de give sig i kast med de nye udfordringer?
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