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være blevet bedraget af en mand, man stolede på? Jordemoder Ellie Swift har valgt at hengive sig til det lille
hospital i Lighthouse Bay og aldrig nogensinde stole på en mand igen. Men det er lettere sagt end gjort, da
den nye fødselslæge træder ind ad døren. Sam har begravet sit eget knuste hjerte i sit arbejde i storbyen, og
det er kun nødtvunget og for at gøre sin far en tjeneste, at han er kommet til Lighthouse Bay som vikar. Han

beslutter sig for at vise Ellie, at der stadig er noget, der er værd at kæmpe for: kærligheden. En
uforglemmelig nat Spontanitet findes ikke i Miranda Deans ordforråd. Livet som en single mor med en
krævende karriere efterlader ingen tid til at være impulsiv. Men det var før den lækre Dr. Patrick Costello
dukkede op! Miranda har altid kunnet modstå mænd, men der er noget ved Patrick, hans blide øjne, hans
frække smil, at følelsen af, at hun altid har kendt ham. Så når han tager hendes hånd, så ved hun at dette vil

være en nat hun aldrig glemmer.

 

Ved havet Hvordan kommer man sig over at være blevet bedraget af
en mand, man stolede på? Jordemoder Ellie Swift har valgt at
hengive sig til det lille hospital i Lighthouse Bay og aldrig

nogensinde stole på en mand igen. Men det er lettere sagt end gjort,
da den nye fødselslæge træder ind ad døren. Sam har begravet sit
eget knuste hjerte i sit arbejde i storbyen, og det er kun nødtvunget
og for at gøre sin far en tjeneste, at han er kommet til Lighthouse
Bay som vikar. Han beslutter sig for at vise Ellie, at der stadig er
noget, der er værd at kæmpe for: kærligheden. En uforglemmelig
nat Spontanitet findes ikke i Miranda Deans ordforråd. Livet som en
single mor med en krævende karriere efterlader ingen tid til at være
impulsiv. Men det var før den lækre Dr. Patrick Costello dukkede op!



Miranda har altid kunnet modstå mænd, men der er noget ved
Patrick, hans blide øjne, hans frække smil, at følelsen af, at hun altid
har kendt ham. Så når han tager hendes hånd, så ved hun at dette vil

være en nat hun aldrig glemmer.
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