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Dr. Elliot Grey er flyttet fra London med sin søn for at give ham et bedre liv. Det nye liv er ikke uden
udfordringer, især efter mødet med den smukke jordemoder, Polly Davies, der gør det svært for Elliot at

kontrollere sine følelser.

Polly Davies står midt i en livskrise efter et aflyst bryllup, og hun skal finde ud af, hvad hun skal stille op
med sit liv. Måske skal hun flytte fra byen? Men efter at have mødt dr. Elliot Grey og hans handicappede søn,

bliver det sværere og sværere at tro på, at det er den rigtige beslutning.

En uventet date

Abigail Smith er datter af en rockstjerne, men er genert og holder sig helst ude af rampelyset. Ulempen er
bare, at hendes kolleger på hospitalet kalder hende for isdronningen, og det er et ry og navn, hun gerne vil
ryste af sig. Derfor står hun nu på scenen og er ved at blive solgt ved hospitalets velgørenhedsauktion. Abby
regner ikke med, at der er nogen, der vil byde på hende, og hun er derfor ved at gå bagover, da Dr. Lewis

Gallagher, hospitalets frække ungkarl, slår til og køber en date med hende. Siden viser det sig, at han faktisk
har gjort det til sit mål i livet at få hende til at slå sig løs.
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