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Egentlig er det kun et brækket ben, Samantha Smith bliver ansat til at pleje, men det står hurtigt klart, at
ældre og dybere sår trænger mindst lige så hårdt til en blid og kærlig hånd.
Både Sam selv og hendes nye arbejdsgiver, den stenrige forretningsmand Xander Sterne, har mørke kapitler i
deres fortid. Vil det lykkes dem i fællesskab at få bearbejdet skyggerne? Og bliver der plads til Sams datter i
al postyret?
For barnets skyld
Jared og Kate er separeret, men pludselig har de ansvaret for et lille spædbarn. Et spædbarn, som har mistet
sine forældre. Hvis de vil beholde barnet, skal de bevare deres ægteskab. De beslutter, sig at forstætte med et
fornuftsægteskab, for barnets skyld.
Men kan man også være "fornuftsforældre"?
Den lille pige vender op og ned på alle deres forestillinger og ender med at få gnisten i deres forhold til at
flamme op igen.
Men tør de? Tør de satse alt?
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