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er kvinden, der elsker Evan. Men hun kommer fra arbejderklassen, mens Evan er af en fin, gammel slægt. Så
for tre år siden forsvandt hun ud af hans liv og knuste hans hjerte. Nu har hun brug for hans hjælp; og hvad
mere er, så ønsker hun hans kærlighed igen. Hun vil have en ny chance med Evan … En kamp om sønnen
Kvægavleren Cal McKendrick bliver presset af familien til at sørge for en arving til familien McKendricks
imponerende kvægfarm, som ligger langt ude i Australiens ødemark. Men så opdager han, at han allerede er
far! Gina Romano havde elsket Cal af hele sit hjerte. Men hun vidste, at hun aldrig ville blive anset for at
være god nok til ham i hans fine families øjne, så hun havde hemmeligholdt sin graviditet. Nu, hvor Cal

kender til sandheden, kræver han, at hun gifter sig med ham. Men Gina vil have Cals kærlighed. Hun vil ikke
bare gifte sig med ham, fordi det passer godt ind i hans planer ...
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gammel slægt. Så for tre år siden forsvandt hun ud af hans liv og
knuste hans hjerte. Nu har hun brug for hans hjælp; og hvad mere er,
så ønsker hun hans kærlighed igen. Hun vil have en ny chance med
Evan … En kamp om sønnen Kvægavleren Cal McKendrick bliver
presset af familien til at sørge for en arving til familien McKendricks
imponerende kvægfarm, som ligger langt ude i Australiens ødemark.
Men så opdager han, at han allerede er far! Gina Romano havde

elsket Cal af hele sit hjerte. Men hun vidste, at hun aldrig ville blive
anset for at være god nok til ham i hans fine families øjne, så hun



havde hemmeligholdt sin graviditet. Nu, hvor Cal kender til
sandheden, kræver han, at hun gifter sig med ham. Men Gina vil

have Cals kærlighed. Hun vil ikke bare gifte sig med ham, fordi det
passer godt ind i hans planer ...
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