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MacIntyre har altid ønsket, at Bella English var mere end hans bedste ven. Men på Bellas bryllupsdag lovede
Mac sig selv at holde sine følelser skjult for altid. Da Mac, tre år senere, får arbejde på Bellas afdeling, har
han svært ved at tilgive, at hun svigtede sin eksmand, hans gamle ven, men er det virkelig sådan, tingene

hænger sammen? Den nye landsbylæge Den anerkendte kirurg Andrew Montgomery kommer fra storbyen og
skal være landsbyens nye læge. Samtidig skal han være værge for sin nevø og derfor beder han

sygeplejersken Georgina Lewis om hjælp. Andrew er betaget af Georgina - hun er fantastisk sammen med
Cory og fremragende overfor patienterne. Han har bare aldrig nogensinde forestillet sig, at skulle blive i

Australien.
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