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Kate Foster sammen. De er begge to opsat på aldrig mere at involvere sig i et fast forhold. Den ene tror ikke
på sig selv, den anden tror ikke på nogen. Men hændelsen skaber et stærkt bånd mellem dem. Kan de vikle

sig ud af fortidens sår og skrammer? Kan dyrlægen og lægen læge sig selv og hinanden? De vil gerne, men …
  I dine armeMaggie Pfeiffer kan ikke glemme sit lidenskabelige møde med neurokirurgen  Marcos Pinheiro.

De skal arbejde sammen under hele hendes praktikophold i det eksotiske Brasilien, men den fælles
tiltrækning gør det mere og mere umuligt at opføre sig naturligt over for hinanden. Både Maggie og Marcos
slås med dystre hemmeligheder fra fortiden, som gør det svært for dem at stole på andre. Tør de overgive sig

til hinanden og til kærligheden?
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