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sygeplejerske Zoe ønsker at leve livet fuldt ud og at tage imod alle de udfordringer og oplevelser hun kan,
selv om det betyder hun må tage en chance nu og da. Enspænderen og kirurgen Sam holder livet på afstand,
fordi han er bange for at tage chancer, både med mennesker og med oplevelser. Der er gensidig tiltrækning,
men passer det at modsætninger mødes og sød musik opstår? Et minde om sommer Lægen Tom Cornish er
vendt tilbage til den lille by Penhally for at deltage i et bryllup. Og selvom der er gået mange år siden, at han

og Eve Dwyer elskede og forlod hinanden, er det som om, tiden har stået stille. Det kommer som en
overraskelse for dem begge, at alle de gamle følelser stadig ligger lige under overfladen. Men inden de kan
starte på en frisk, må sygeplejersken Eve fortælle ham sandheden, som hun har båret så længe i sit hjerte.
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