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Julen er miraklernes tid.

Også på Copper Canyons skadestue.

For dr. Katie McGann er der ikke noget glædeligt ved julen. Og det hele bliver bare værre, da hendes
ægtemand, dr. Josh West, som hun forlod for to år siden, pludselig dukker op og annoncerer, at han er hendes

nye lægevikar …

Josh ved, at han har én sidste chance for at få sin kone tilbage og hele de sår, de begge har fået efter den
forfærdelige tragedie, der drev dem fra hinanden. Mens julefreden sænker sig over den lille by, nærmer

skæbnens time sig med hastige skridt. Og Josh har ikke tænkt sig at lade Katie gå uden kamp …

P.S. Du skal være far

Deanna Lamberts liv var enkelt, da hun besluttede at blive rugemor for sin bedste veninde. Da det viser sig, at
barnet ved en fejl på fertilitetsklinikken har en anden far end venindens mand, og veninden omkommer i en

trafikulykke, vil manden ikke have noget med barnet at gøre.

Hvad nu? Deannas liv og karriere er slet ikke indrettet på at blive mor, og da slet ikke alenemor.

Doktor Beau Alexander er kun i Sugar Creek for en periode; men rygterne om den smukke sygeplejerske, der
er kommet til byen, kommer snart til at forpurre alle hans planer …
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