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Sygeplejersken Scarlet Miller fra neonatalafdelingen er ikke sådan at spøge med, men ingen har nogensinde
fundet ud af, hvorfor hun har viet sit liv til sine patienter. Hun tror selv, at hendes panser er

uigennemtrængeligt, men Lewis Jackson, som er læge på skadestuen og enlig far, får helt nye sider frem i
Scarlet. Hun er nødt til at overveje, om hun skal overgive sig til Lewis og hans datter, der også har deres at

slås med.

Livets gave

Dr. Ailee Green ved, at hun ikke kan indlede et forhold til dr. Fergus McVicker - hun skal snart gennemgå en
operation, der vil redde hendes brors liv og sætte hendes eget i fare. Da Ailee møder den flotte alenefar og
hans unge datter, ved hun, at hun kan give ham én bestemt gave, før hun forlader ham - hun kan hjælpe dem
til at overkomme deres problemer. Men Fergus har ikke tænkt sig at lade hende forsvinde ud af hans liv, så
han tilbyder hende noget, hun ikke kan sige nej til: Den mest værdifulde gave i verden - hans ubetingede

kærlighed.
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