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En af de dygtigste og mest uopnåelige læger på Sydney Harbor Hospitalet er vendt tilbage. For to år siden
forsvandt den kendte neurokirurg Tom Jordan. Nu er han vendt tilbage, og hans hemmelighed er sluppet ud.
Han er blevet blind og vil aldrig komme til at operere igen. Han er den mest ubehøvlede og stolte mand,
reservelægen Hayley Grey nogensinde har mødt, alligevel er tiltrækningen imellem dem ikke til at komme
udenom. Det kunne udvikle sig til meget mere, hvis bare Tom ville lade Hayley se manden bag masken …

En vordende begyndelse

Doktor Cooper Roberts har fået nyt arbejde og har nu chancen for at starte på en ny tilværelse. Hans plan er
bestemt ikke at åbne øjnene en morgen og ligge ansigt til ansigt med sin nye kollega, Melissa Bell!

Cooper har heller ikke planlagt, at skulle stå overfor de nye kollegers forbløffelse, da han tager med Melissa
hen for at købe en graviditetstest!
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