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Hettie taber sit hjerte til lille forældreløse Joni og beslutter at adoptere ham, efter at have reddet ham fra
druknedøden. Men myndighederne afviser hende, og Hettie må søge opbakning hos dr. Max Lockhart.

Efter 26 år er dr. Max Lockhart ikke længere ansvarlig for nogen eller noget. Hvad skal han bruge sin
nyvundne frihed til? I hvert fald ikke til at tage sig af en forældreløs dreng fra Wildfire Island – øen, han har

betragtet som en tung byrde, siden han arvede den efter sin far.

Men Wildfire er et vidunderligt tropeparadis, Hettie og Joni er et charmerende makkerpar og frihed er, hvad
man gør den til …

Karrierepige i ødemarken

Den flittige kirurg Poppy er den dygtigste kandidat til overlægestillingen, så det føles meget uretfærdigt, da
hun bliver sendt ud til et hospital i den australske ødemark.

Hendes kollega, den gådefulde skadestuelæge Matt, kan tilsyneladende bedst lide ensomheden på landet,
men Poppy ved, han har en hemmelighed. Og hun er fast besluttet på at få ham til at åbne sig og komme

overens med sin fortid.
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