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Den succesombruste kirurg Dan Morris reparerer sine små patienters hjerter, men ingen kvinde har
nogensinde smeltet isen rundt om hans eget hjerte. Så møder han muntre Molly Shriver, den fysioterapeut,
der behandler hans tilskadekomne søn. Måske vil Molly kunne se om bag Dans maske til den sårede mand
bag facaden, men det er straks en anden sag, om han vil lade hende hjælpe sig med at blive et helt menneske

…

Hjertets styrke, livets valg

Rachel rejser om på den anden side af jorden; og midt i Chiles barske, men smukke natur håber hun, at
hendes skrøbelige hjerte kan blive helt igen. Da hun møder Luke finder hun ud af, at hun ikke er den eneste
med et blødende, sorgfyldt hjerte. På deres vandring får de lejlighed til at redde mere end et liv, men kan de
også redde den stærke kærlighed, der vokser mellem dem? En kærlighed, der bliver sat på en hård prøve, da
Rachel måske kan se frem til en livstruende diagnose og sygdom. Men ved at se frygten i øjnene og lade

kærligheden folde sig ud, kan de klare alt – sammen.
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Den succesombruste kirurg Dan Morris reparerer sine små patienters
hjerter, men ingen kvinde har nogensinde smeltet isen rundt om hans
eget hjerte. Så møder han muntre Molly Shriver, den fysioterapeut,
der behandler hans tilskadekomne søn. Måske vil Molly kunne se om
bag Dans maske til den sårede mand bag facaden, men det er straks
en anden sag, om han vil lade hende hjælpe sig med at blive et helt
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Rachel rejser om på den anden side af jorden; og midt i Chiles
barske, men smukke natur håber hun, at hendes skrøbelige hjerte kan
blive helt igen. Da hun møder Luke finder hun ud af, at hun ikke er
den eneste med et blødende, sorgfyldt hjerte. På deres vandring får
de lejlighed til at redde mere end et liv, men kan de også redde den
stærke kærlighed, der vokser mellem dem? En kærlighed, der bliver
sat på en hård prøve, da Rachel måske kan se frem til en livstruende

diagnose og sygdom. Men ved at se frygten i øjnene og lade
kærligheden folde sig ud, kan de klare alt – sammen.
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