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Beth Travers har et par hemmelige ønsker denne jul. Gad vide, hvad den nye hjertekirurg, Matt Sutherland,
ville sige til at blive pakket ind som gave? Han står i hvert fald højt på Beths ønskeseddel! Da hun hjælper
Matt og hans lille søn Jack med deres juletræ, bliver hun mindet om, hvor meget hun ville elske selv at have
en familie at kunne dekorere træet sammen med. Vover hun at drømme om et stjålent kys under misteltenen
til julefesten?   En modig beslutning Gulnar ønsker at begrave fortidens minder og melder sig som frivillig i
en nødhjælpsorganisation. Som sygeplejerske kan hun gøre en forskel for mennesker i nød. Der er ikke plads

til kærlighed, men hun kommer alligevel i tvivl, da kirurgen Dante Guerriero dukker op og redder
hundredevis af mennesker under en gidseltagning. Dante betragter ikke sig selv som helt. Det er let at være
modig, når man ikke har noget at miste. Men Gulnars væsen og lidenskab bringer ham tilbage til livet og

minder ham om, hvor stor kærligheden kan være!
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